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                               PLAN DE ACTIVITATE OPERATIONAL 
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Domeniul: educație non-formală  

Ținta strategică: Dezvoltarea relatiilor comunitare si promovarea dimensiunii europene, prin recunoasterea statutului echivalent  al activitatii educative si 

extrascolare,cu cel al educatiei formale,din perspectiva contributiei egale la dezvoltarea personalitatii copilului si a integrarii lui sociale. 

Scop:Recunoasterea activitatii educative si extrascolare,ca parte esentiala a activitatii obligatorii,prin integrarea sociala si participarea activa a tinerilor in comunitate 

Obiective generale : 

1.Contributia activitatii educative si extrascolare la dezvoltarea deplina a potentialului personal; 

2.Reducerea inegalitatilor si excluziunii sociale; 

3. Perpetuarea tradițiilor și obiceiurilor locale si promovarea în comunitate a unei imagini pozitive a scolii 

 4. Promovarea si accesarea de programe cu finanțare UE 

 Obiective specifice: 

O1:Recunoasterea activitatii educative si extrascolare ca parte esentiala a activitatii obligatorii 

O2:Participarea activa a elevilor la  activitatile extrascolare si educative pentru integrarea sociala in comunitate 

O3: Dezvoltarea parteneriatelor locale 

O4: Derularea de programe educaționale specifice  

O5: Orientarea educațională spre valorile democratice europene 

Rezultate asteptate: 
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-introducerea obligatorie a elementului educativ in proiectarea si desfasurarea activitatii didactice; 

-obtinerea de rezultate bune si foarte bune la concursuri extrascolare; 

-asigurarea de sanse egale privind dezvoltarea personala; 

-participarea in numar cat mai mare la proiectele si programele nationale si judetene,organizate de MENCS,ISJ sau parteneri. 

-.elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere 

elevilor;  

- conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean, naţional și Internațional;  

-continuarea parteneriatelor şi activităţilor de voluntariat demarate şi în anii trecuţi. 

 

 

 

Nr.

crt 

Domeniul Obiective Activități Termen Responsabili Resurse  Indicatori de 
evaluare 

Observatii 

I. Concursuri si 

festivaluri 

*Dezvoltarea 

creativitatii 

*Dezvoltarea 

spiritului 

competitional 

*Familiarizare

a cu ,,invatarea 

Participarea la 

concursurile si 

festivalurile 

locale,judetene 

nationala din 

CAEN,CAEJ ,CAES 

si CAER 

 

 

 

 

 

 

Conform 

 

 

 

 

 

Consilier 

educativ,profesor 

Cadre didactice Rezultate 

obtinute 
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prin 

colaborare” 

 

 

 

 

(-creatii literarea 

-compozitii plastice 

-concursuri de dans 

-competitii sportive 

-concursuri de cultura 

generala pe diferite 

teme 

-etc) 

 

 

 

 

 

 

calendarului desen 

 

.2. Proiecte si 

programe 

nationale sau 

judetene,organi

zate de 

MENCS,ISJ 

sau alti 

parteneri 

*Marirea 

orizontului 

cunoasterii 

*Dezvoltarea 

spiritului 

competitional 

*Incurajarea 

activitatilor de 

voluntariat 

*familiarizarea 

Participarea la proiecte 

si programe ,in alt 

mod decat cel  de 

predare,constientizarea 

importantei aportului 

fiecaruia in 

comunitate. 

Conform 

calendarului 

Consilier 

educativ 

Cadre 

didactice,membri 

ai 

comunitatii,instit

utii 

Portofolii 

Imagini 

Site-ul scolii 

Ziare locale  
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cu alte spatii 

de desfasurare 

a 

actiunilor,altel

e decat spatiul 

scolar  

3 Proiecte 

educative din 

CAES,CAEN 

,CAERSI 

CAEJ conform 

Regulamentului 

de organizare a 

activităţilor – 

ordinul MECTS 

nr 3035 din 

10.01.2012 

*Dezvoltarea 

spiritului 

competitional 

*Incurajarea 

activitatilor de 

voluntariat 

*Dezvoltarea 

creativitatii 

Concursuri de creatie 

plastica si 

literara,eseuri,competit

ii sportive si de 

teatru,concursuri de 

dans 

Conform 

calendarului 

Consilier 

educativ 

Cadre 

didactice,partene

ri 

Rezultate 

obtinute, 

Diseminare in 

diferite moduri 

 

4. Actiuni în cadrul 

Strategiilor 

naţionale/judeţe

ne specifice: 

SNAC, 

prevenire 

antidrog, 

violenţă, 

părăsire 

timpurie a 

*Dezvoltarea 

valorilor 

morale 

*incurajarea 

spiritului 

innovator 

*incurajarea 

voluntariatului 

Actiuni conform 

cerintelor si 

regulamentelor 

stabilite de strategiile 

nationale specifice 

Conform 

calendarului 

Consilier 

educativ 

Cadre 

didactice,partene

ri 

Rezultate 

obtinute 

Rapoarte 

portofolii 
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şcolii,educatie 

rutiera,prevenire

a traficului de 

persoane,preven

irea consumului 

de 

droguri,educatie 

ecologica, etc 

5. Noile educatii Dezvoltarea 

creativitatii 

*Participarea la 

activitati pe platforme 

online(EUN,Hour of 

Code si EU) 

*Actiuni de 

,,longlifelearning” 

Conform 

termenelor 

limita 

Consilier 

educativ 

Cadre didactice 

U E 

Certificate de 

participare  

6. Strategii de 

responsabilizar

ea a 

Consiliului 

Scolar al 

Elevilor 

Responsabiliza

re 

Incurajarea 

initiativei 

Participarea la luarea 

unor decizii privind 

anumite activitati 

educative si 

extrascolare 

Stabilirea unor 

activitati atractive in 

perioada ,,Scoala 

Altfel” 

Conform 

graficului 

stabilit 

Consilier 

educativ 

Sefii claselor Expozitii 

Site-ul scolii  

7. Actiuni de 

voluntariat prin 

fundatii si 

Participarea la 

diferite actiuni 

de donatii 

Actiuni de impliccare 

in activitati-suport 

pentru copiii cu nevoi 

Conform 

termenelor 

stabilite 

Consilier 

educativ 

Asociatia 

Impact,Asociatia 

,,Salvati 

Diplome 

Portofolii 
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ONG 

uri,grupuri 

suport 

Participarea la 

ziua 

voluntariatului 

Schimb de 

experienta cu 

Asociatia 

Impact si 

implementarea 

proiectului,,Vo

luntarica” 

speciale(trupa de dans 

SNAC,proiectul,,Lectu

ra-magie pentru 

suflet”,Voluntarica”,gr

up suport pentru 

femei) 

copiii”,alti 

parteneri 

         

 

 

Grup tinta: 

prescolarii,elevii din ciclul primar si gimnazial,familia,societatea civila,comunitatea in ansamblul ei. 


