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PLAN DE MĂSURI
PENTRU AMELIORAREA REZULTATELOR LA EVALUAREA NAŢIONALĂ 2016
Obiective

1. Creşterea
calităţii
demersului
didactic

Indicatori de
realizare

Activităţi

Termen

1. Analiza
rezultatelor obținute
de elevi la Simularea
evaluării naționale
din februarie 2016, la
clase, inclusiv în
Consiliul profesoral
și la ședințele cu
părinții
2.Urmărirea
progresului conform
procedurii
instituţionale
„Urmărirea
progresului elevilor”

până pe
15.03.2016

- existența
proceselor
verbale

semestrial

min. 80% dintre
absolvenţi au un
grad de
satisfacţie
ridicat faţă de
serviciile oferite

3.Organizarea de
consultaţii şi
meditaţii pe grupe de
elevi

săptămânal

4.Controlul zilnic al
temelor

permanent

- fişe progres,
conform
procedurii
-analiza comparativă a rezultatelor obţinute la
simulările
semestriale
-portofoliile
elevilor
-programul
acestor
consultaţii în
dosarele
catedrelor
-caietele elevilor

90 % din elevi
au tema facută

-cadrele didactice

5.Organizarea
simulărilor la
disciplinele de
examen

semestrial

-existenţa
lucrărilor scrise
-centralizator
date

procent ≥ 96%
promovabilitate
la evaluarea
naţională 2016

- şefii de catedre
-directorii

lunar

-fişe de asistenţă

minim o
asistenţă pe
semestru

- şefii de catedre
-directorii

6.Interasistenţele

Dovezi

1

Responsabili
- profesorii de
limba română şi
matematică de la
clasele a VIII-a
- şefii de catedre,
- director,
- director adjunct

min.80% dintre
elevi participă la
programul de
consultaţii

- responsabil
procedură
- cadrele didactice

- profesorii de
limba română şi
matematică de la
clasele a VIII-a
- şefii de catedre

fiecărui cadru
didactic

2. Informarea
elevilor cu
privire la
conţinutul
programelor
şi activităţile
de pregătire a
evaluării
naţionale şi a
admiterii în
liceu

3. Informarea
părinţilor cu
privire la
metodologia
şi calendarul
evaluării
naţionale şi a
admiterii în
licee, a
programelor
de pregătire
şi a
progresului
elevilor

1.Prelucrarea şi
informarea elevilor
privind programele,
metodologia şi
calendarul evaluării
naţionale şi a
admiterii în licee de
către profesorii şi
diriginţii clasei

16. 03. 2016

- afişaj în fiecare
clasă

100% dintre
elevii claselor a
VIII-a cunosc
metodologiile

- diriginţii claselor
a VIII-a
- profesorii de
limba română şi
matematică
- director

- afișare pe site-ul
școlii

2.Activităţi ce
vizează schimbul de
experienţă între
clasele a VIII-a
3.Chestionare pentru
elevi referitoare la
desfăşurarea evaluării

lunar

lunar

1.Lectorate cu
părinţii
semestrial
2.Şedinţe cu părinţii/
clase pentru
transmiterea
informaţiilor privind
progresul elevilor
3.Transmiterea
informaţiilor privind
gradul de participare
a elevilor la orele de
pregătire
suplimentară

- procese verbale
- dosar evaluare
naţională

lunar
săptămânal

-chestionare date
elevilor
-procese verbale
-modele de
chestionare
-centralizarea
informaţiilor din
chestionare
-procese verbale
-program cu
lectoratele şi cu
tematica acestora
-procese verbale
încheiate la
şedinţe
-sondaje în
rândul elevilor
- informarea
părinţilor
- consilierea
elevilor

Catedra de limba şi literatura română
Şef de catedră,
PROF. CRISTINA AIVĂNESI

-diriginţii claselor a
VIII-a
-colectivele claselor
a VIII-a
-diriginţii claselor a
VIII-a
-responsabil
procedură
-diriginţii claselor a
VIII-a
-comitetul de
părinţi al clasei
-diriginţii claselor a
VIII-a

- diriginţii claselor
a VIII-a

Catedra de matematică
Şef de catedră,
PROF. URSACHI CARMEN
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