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Nr
crt

Tip activitate

1 Monitorizarea absenteismului

2

Avertizarea parintilor elevilor
slab pregatiti

Nivel de Perioada de
organizare desfasurare
Catedra

Clasa

Permanent

Sedinta
cu parintii
in urma
simularii

Responsabil
monitorizare
Prof. T. Manole

Profesorul si
dirigintele clasei

Resursa
Responsabil
Rezultate
umana pentru
rapoarte
asteptate
implementare
periodice
Profesorul
Micsorarea
clasei,
Director adjunct
absenteismului
informatician
Profesorul
clasei, parinti

Ameliorarea
lacunelor
Director adjunct
elevilor foarte
slab pregatiti

Nr
crt

Tip activitate

Monitorizarea activitatii
comitetelor de intrajutorare,
3
a lucrului in echipe in clasa
Aplicarea unor teste periodice
4 in vederea verificarii formulelor
(a cunostintelor de baza)
Informarea periodica a
5 parintilor in legatura cu
rezultatele obtinute de elevi

6

Analiza rezultatelor simularilor
cu fiecare elev in parte

Aplicarea unor teste de tip
bacalaureat, cu discutarea
7
greselilor frecvente si a itemilor
de evaluare din barem
Se va insista asupra unor
cerinţe din programa
de bacalaureat, mai
8
puţin cunoscute: eseul
argumentativ, eseul structurat,

Nivel de Perioada de
organizare desfasurare

Clasa

Clasa

Lunar

Responsabil
monitorizare

Resursa
umana pentru
implementare

Profesorul si elevii
clasei

Profesorul
clasei, elevi

Lunar

Profesorul clasei

Clasa

Permanent

Profesorul clasei
prin intermediul
catalogului virtual

Clasa

Martie

Profesorul clasei,
elevii

Rezultate
asteptate

Responsabil
rapoarte
periodice

Imbunatatirea
nivelului de Director adjunct
pregatire

Cunoasterea si
Profesorul
aplicarea corecta Director adjunct
clasei, parinti
a formulelor
Responsabili
Profesorul
zarea elevilor
Director adjunct
clasei, parinti
cu ajutorul
parintilor
Completarea
Profesorul
lacunelor,
clasei, elevi,
dezvoltarea Director adjunct
parinti
abilitatilor de
redactare
Profesorul
clasei, elevi

Imbunatatirea
nivelului de Director adjunct
pregatire

Clasa

Profesorul si elevii
Aprilie-Mai
clasei

Clasa

Profesorul de lb.
Imbunatatirea
Profesorul de lb.
Aprilie-Mai R romana si elevii
nivelului de Director adjunct
romana si elevii
clasei
pregatire

Nr
crt

Tip activitate

eseul nestructurat
Dezvoltarea priceperilor şi
deprinderilor de analiză a
9
textelor la prima vedere (epic,
liric, dramatic)
Lucru diferenţiat cu
elevii care au obţinut note
slabe la simulare (teme
10
suplimentare, exercitii si teste
tip bacalaureat, lecturi critice
suplimentare)
Stimularea şi motivarea
elevilor pentru formarea
11
competenţelor de studiu
individual şi autoevaluare

Director,
prof. Roxana Carmen Ionescu

Nivel de Perioada de
organizare desfasurare

Responsabil
monitorizare

Resursa
umana pentru
implementare

Rezultate
asteptate

Responsabil
rapoarte
periodice

Clasa

Profesorul de lb.
Imbunatatirea
Profesorul de lb.
Aprilie-Mai R romana si elevii
nivelului de Director adjunct
romana si elevii
clasei
pregatire

Clasa

Profesorul de lb.
Imbunatatirea
Profesorul de lb.
Aprilie-Mai R romana si elevii
nivelului de Director adjunct
romana si elevii
clasei
pregatire

Clasa

Completarea
lacunelor,
dezvoltarea Director adjunct
abilitatilor de
redactare

Aprilie-Mai

Profesorul clasei,
elevii

Profesorul
clasei, elevi,
parinti

