Colegiul National Avram Iancu Cimpeni
____________________________________________________________________________
PLAN DE MĂSURI
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE
BACALAUREAT 2013

Nr.
crt.

Activitatea
Analiza la nivelul fiecărei unități de învățământ a rezultatelor la
BACALAUREAT si elaborarea unui plan de măsuri cu termene, indicatori,
responsabili. Monitorizarea aplicării planurilor de măsuri

La nivelul unitatii

Asigurarea unui program de activități remediale/pregătire suplimentară a elevilor,
pe tot parcursul anului terminal (și nu numai) la disciplinele la care se
susțin probe de bacalaureat.

Organizarea de simulări ale examenelor de competente si bacalaureat la nivelul
școlii

Termen
31
OCTOMBRIE
2012
pana la
finalizarea
examenului
pana la
finalizarea
examenului de
cate ori e nevoie.

Noiembrie
Ianuarie
martie

Responsabil

Observaţii

Bodea Roxana

Responsabil comisie
-Se monitorizeaza
metodica
de catre director
Profesorii de la Clasa -Se afiseaza pe
Site-ul scoliii
-Activitatea se
semneaza in
condica(daca este
efectuata in afara
orelor de curs)
Responsabil comisie
Se afiseaza
metodica
rezultetele si se
intocmeste pt
fiecare clasa
grafic de progres
comparativ cu

Monitorizarea frecvenței elevilor

Permanent

Bodea Roxana

Intarirea relației școală-familie din perspectiva cresterii gradului de implicare în
activitățile specifice elevilor /Sedinte cu parintii

Permanent

Analiza progresului școlar al elevilor, comparația notelor obținute pe parcursul
școlarității cu cele de la simulari si exmene anterioare.

Octombrie 2012
Noiembrie
Ianuarie2013
martie
permanent

Bodea Roxana
Psiholog ScolarMailat Cristina
Dirigente
Director

La nivelul cadrelor didactice

Parcurgerea integrală a programei școlare în vederea prezentării cu succes a
elevilor la bacalaureat

Profesorii de la clasa

Tratarea diferențiată și individualizarea predării - învățării - evaluării astfel încât
să se asigure progresul școlar al tuturor elevilor
Asigurarea unui program de activități remediale/pregătire eficientă a elevilor, pe
tot parcursul anului la disciplinele la care se susțin probe la examenul de
bacalaureat

permanent

Profesorii de la clasa

Permanent
Conform anexei

Bold Sanda
Rentea Vasile

Monitorizarea frecvenței elevilor si motivarea acestora pentru implicarea lor în
procesul învățării

Permanent

Bodea Roxana
Psiholog ScolarMailat Cristina

Director,
Prof. Bodea Roxana

mediile de la
clasa
Muntea Gelu
Diriginti

Muntea Gelu
Diriginti

