
 
PLAN DE PROMOVARE A IMAGINII ŞCOLII 

 
OBIECTIVE GENERALE : 
-Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate; 
-Elaborarea unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în managementul instituţional ; 
-Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia  în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor 
şi beneficiarilor procesului educaţional ; 
-Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice ; 
-Promovarea unor proiecte focalizate pe reducertea abandonului şcolar , integrarea elevilor pe piaţa muncii , susţinerea elevilor cu dezavantaj social 
şi conduite de risc ; 
-Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală; 
-Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii în educaţie ; 
 
NR.CRT. ACŢIUNI / MĂSURI TERMEN CINE RĂSPUNDE  
1. Reactualizarea periodică a paginii WEB ; 

Acsigurarea funcţionării site-ului; 
 

permanent directori 
consilier imagine 
firma care asigură  întreţinerea 
paginii WEB a instituției 

2. Revista şcolii de două ori pe an colectivul de redacţie 

3. Participarea la activităţi diverse inclusiv la programul 
artistic în cadrul Programului “Școala altfel ” 

Săptămâna –”Şcoala 
altfel ” 

directori 
cadre didactice  

4. ”Ziua Porţilor Deschise ” Mai  directori 
consilier educativ 
consilier imagine  
diriginţi 
educatori 

5. 
 

Mediatizarea activităţilor desfăşurate în şcoală în mass-
media  

permanent 
 

directori 
consilier educativ 



6.  
Activităţi de marketing educaţional prin promovarea 
ofertei educaţionale a şcolii inclusiv prin distribuirea de 
pliante  
 

 
permanent 

 
 directori 
consilier imagine  
consilier educativ 

7. Organizarea Examenelor pentru Certificarea 
Competenţelor Profesionale 

Conform calendarului 
M.E.N 

directori 
diriginţii claselor terminale 

8. Participarea la concursuri şcolare și alte activități 
extracurriculare și monitorizarea acestora  

Conform calendarului 
anual al concursurilor 
şcolare și al activităților 
extracurriculare  

directori 
diriginţi 
educatori 
consilier educativ 

9. Participarea elevilor la proiecte în beneficiul comunităţii  
( proiecte privind protecția mediului inclusiv prin 
colectarea de baterii și pet-uri ) 

Conform calendarului 
activităţilor  

directori 
coordonatorii diferitelor proiecte  
responsabil programe –proiecte 
consilier educativ  
cadre didactice şi elevi 

10. Participarea cadrelor didactice şi a elevilor la activități în 
cadrul Programului Erasmus + 

Conform calendarului 
activităţilor  

directori 
responsabil programe-proiecte 
cadre didactice  

11. Realizarea unor planuri operaţionale vizând relația școală-
părinți ca factor determinant în realizarea obiectivelor 
comune : ședințe cu părinții, întâlniri periodice pentru 
discutarea situației ”elevilor problemă” 

permanent directori 
consilier educativ 
diriginţi 

12. Elaborarea planului managerial în scopul satisfacerii 
nevoilor proprii şi ale comunității 

octombrie director 
Consiliul de Administraţie 

13. Iniţierea acțiunilor în vederea accesării finanțărilor din 
fonduri europene 

conform Planului 
Operaţional propriu 

directori 
Consiliul de Administraţie 
responsabil Programe - Proiecte 

 
Întocmit:  Mariana Câmpean-director adjunct 
 


