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PLAN DE ACTIVITATE PENTRU PROMOVAREA OFERTEI EDUCAłIONALE 2013-2014 
 

AcŃiuni de promovare 
Persoane 

responsabile 
Resurse utilizate 

Umane Materiale De timp Financiare 
1. Prezentarea si aprobarea in Consiliul de 

administratie si in Consiliul profesoral a 
planului de scolarizare propus pentru 
anul scolar 2013-2014. 

Echipa 
manageriala - Cadre didactice 

- PDI;PAS;Plan 
operational 

- Optiunile elevilor 
claselor a VIII a 

17.01.2013 - 

2. Afişarea pe site-ul şcolii a planului de 
scolarizare propus pentru anul scolar 
2013-2014. 

Echipa 
managerială - LaboranŃi informatică 

- Echipamente 
multimedia februarie.2013 - 

3. Popularizarea planului de scolarizare 
propus pentru anul scolar 2013-2014 in 
fiecare scoala gimnaziala din judet. 

Echipa 
managerială - LaboranŃi informatică 

- Material 
informative februarie.2013 

Costuri 
imprimare 

4. Realizarea de materiale de informare şi 
promovare a ofertei educaŃionale 2013-
2014 (pliante, broşuri, pagina WEB pe 
internet va cuprinde şi “Oferta Liceului 
“Ştefan Procopiu” Vaslui”).  

    Tiparirea ofertei educationale in 400 de 
exemplare color. 

Comisia de 
realizare,vali 

dare si promovare 
a ofertei 

educationale 
 

- Şefii de catedră 
- LaboranŃi informatică 

- Echipamente 
multimedia 18.03.2013 

Costuri 
imprimare 

 
 
 

5. Stabilirea echipelor de profesori si fosti 
elevi ai scolilor gimnaziale-in momentul 
de fata elevi ai Liceului „Stefan 
Procopiu””- care se vor deplasa minim de 
trei ori in Vaslui si in cele 43 de comune 
arondate; 

Comisia de 
realizare,vali 

dare si promovare 
a ofertei 

educationale 
 

- Cadre didactice 
- Elevi 

-  februarie.2013 - 
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    - profesorii vor opta pentru promovarea 
ofertei educationale in scoli gimnaziale , 
tinand cont de cunoasterea localitatii, a 
scolii sau a altor factori care favorizeaza 
promovarea ofertei educationale. 

6. Distribuirea materialelor informative sub 
forma de pliante, fluturasi publicitari, 
extrase din oferta educationala  în 
reŃeaua şcolară - echipele stabilite  de 
profesori si elevi  vor prezenta filme-
prezentarea scolii - si vor distribui 
materialele informative directorului 
scolii,dirigintilor claselor a VIII a , elevilor 
claselor a VIII a si parintilor acestor elevi; 
echipele de profesori si elevi vor avea 
discutii cu directorii, dirigintii, elevii si 
parintii acestora cu privire la oferta 
educationala si fiecare specializare/profil. 

Comisia de 
realizare,vali 

dare si promovare 
a ofertei 

educationale 
 

- Cadre didactice 
- Elevi de la şcolile 

generale din oraş + 
mediul rural; 

- Directori 
- DiriginŃi 
- PărinŃi 

- Materiale 
informative-
pliante,fluturasi 
publicitari,extrase-
oferta educationala 

- Filme-prezentarea 
scolii 

Mai 2013 
Costuri 

imprimare 

7.Participarea şcolii la Târgul educaŃional, 
activitate de orientare şcolară şi 
profesională, adresată elevilor de clasa a 
VIII-a din municipiul Vaslui, diriginŃilor 
acestora şi părinŃilor. 

Echipa 
manageriala 
Comisia de 

realizare,vali 
dare si promovare 

a ofertei 
educationale 

 

- ISJ Vaslui; 
- CJRAE Vaslui; 
- Elevi de la şcolile 

generale din oraş + 
mediul rural; 

- ÎnvăŃători 
- DiriginŃi 
- PărinŃi 
- Cadre didactice; 

- Stand de 
prezentare a 
ofertei educaŃiona-
le (materiale  pro-
moŃionale privind 
oferta educaŃiona-
lă, pe suport 
convenŃional şi 
electronic, pliante, 
filme, reviste ale 
şcolii); 

Martie 2013 
Venituri 
proprii 

8. Antrenarea mass-mediei în publicarea 
acŃiunilor şi rezultatelor în asigurarea 
accesului la oferta educaŃională a şcolii. 

     Publicarea in presa a specializarilor 
propuse pentru anul scolar 2013-2014. 

     Promovarea la televiziunile locale o 
ofertei educationale 2013-2014. 

Echipa 
manageriala 
Comisia de 

realizare,vali 
dare si promovare 

a ofertei 
educationale 

- Cadre didactice 
- Bibliotecar 
- Mass-media 

- Listă de contacte 
media 

- Articole în ziare şi 
reviste locale; 

Periodic Venituri 
Proprii 
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9.  Afişarea Ofertei educaŃionale la loc vizibil 
in scoala(holul-intrare elevi, aviziere- 
incinta şcolii) si in fiecare scoala 
gimnaziala din municipiu si din cele 43 de 
comune arondate. 

 

Echipa 
manageriala 
Comisia de 

realizare,vali 
dare si promovare 

a ofertei 
educationale 

 

- Profesorii diriginŃi 
- Directorii scolilor 

gimnaziale 

- Material Informativ 
– pliante 

Martie 2013 Costuri de 
imprimare 

10.AcŃiuni în parteneriat cu elevii din clasa a 
VIII-a, părinŃii acestora, cadre didactice 
(din ciclul gimnazial):  

      Ex: vizite la Liceul “Ştefan Procopiu” 
Vaslui, dezbateri pe tema orientării 
şcolare, prezentarea ofertei şcolare 
insistându-se pe structura acesteia şi 
calitatea actului didactic, cooptarea 
elevilor de la clasele V-VIII în activităŃile 
Centrului de ExcelenŃă – Cercul de 
informatică – cercul de matematică etc., 
discuŃii individuale cu elevii cu rezultate 
deosebite la concursuri şi olimpiade 
şcolare. 

Echipa 
manageriala 
Comisia de 

realizare,vali 
dare si promovare 

a ofertei 
educationale 

 

- Cadre didactice 
- Elevi 
- Profesorii diriginŃi 

- Material informativ 
- Aparatură 

multimedia 
- Pliante 
- Broşuri 

1-5 aprilie 
2013 

Venituri 
proprii 

 

 
 
 

      Responsabil ,  
      Comisia de realizare, validare si promovare a ofertei educationale 

                                                                                        Director,  
       DAMIAN ANISOARA– dir. adjunct                                                                Prof. MUNTEANU GELU 


