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Nr. Înreg 1845./26.10.2017 
 

PLAN DE MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA PREGĂTIRII ȘI PROMOVABILITĂȚII 
ELEVILOR PENTRU EXAMENELE NAŢIONALE - BACALAUREAT 

AN ŞCOLAR 2017-2018 
 

Ţ.S. I: Asigurarea unui învăţământ de calitate şi creşterea calităţii actului educaţional 

O.S.1: Creşterea promovabilităţii la clasă şi la examenele naţionale- bacalaureat: 

1. Creşterea promovabilităţii la examenele naţionale (bacalaureat), sesiunea iunie- iulie 2018, cu 1%. 

2. Creşterea numărului de elevi participanţi la orele de pregătire pentru examenele naţionale cu 4 % pe  parcursul anului şcolar 

2017- 2018. 

 

. 
Nr. 

crt. 
ACTIVITATEA PLANIFICATĂ TERMEN DE REALIZARE RESPONSABILITĂŢI 

 

1   Elaborarea planului de formare a 

cadrelor didactice in funcţie de 

nevoile lor şi pe baza ofertelor.                 

Sprijinirea cadrelor didactice pentru a 

participa la programe de formare 

continuă naţionale/ judeţene, în 

domeniul specialităţii şi al didacticii 

disciplinei. 

Octombrie 2017 

 

 

 

 

 

Pe tot parcursul anului şcolar 

 

Responsabilul cu formarea 

continuă 

 

 

Conducerea şcolii 

2   Parcurgerea programei școlare în 

vederea îmbunătățirii rezultatelor 

obținute la examenele naționale de 

către elevii noștri 

 

Pe tot parcursul anului şcolar  

 

 

 

 

Director 

Director adj 
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- planificările calendaristice să 

respecte recomandările specialiștilor 

din MEN; 

 –revizuirea planificărilor dacă este 

cazul; 

 -oferta CDȘ în sprijinul pregătirii 

examenelor naționale. 

 

Octombrie 2017 

 

Cadrele didactice 

3.   Organizarea unor activităţi de 

remediere, pregătire suplimentară a 

elevilor la disciplinele cu probe la 

examenele naționale, conform unui 

grafic la începutul anului şcolar; 

-întocmirea unor cataloage de 

prezenţă la pregătire, pentru 

responsabilizarea elevilor şi 

profesorilor, precum şi pentru 

obţinerea unui feed- back semestrial 

(în urma prelucrării statistice a 

prezenţei). 

Pe tot parcursul anului şcolar 

 

 

 

Pe tot parcursul anului şcolar 

Comisiile metodice vizate 
 
 
 

Cadrele didactice 
Conducerea colegiului 

4.   Realizarea de interasistențe la 

nivelul ariilor curriculare; 

  Intensificarea asistențelor echipei 

manageriale la disciplinele de 

bacalaureat; 

  Facilitarea și încurajarea elevilor 

pentru a participa la pregătirea 

suplimentară și la alți profesori decât 

cei de la clasă; 

Pe tot parcursul anului școlar Conducerea colegiului  
Responsabili arii curriculare 

Cadre didactice 

4   Cunoașterea de către elevi a 

modului de desfășurare a Examenului 

Național 

Pe tot parcursul anului şcolar  

 

 

Diriginţii 

Cadrele didactice 
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  - afișarea calendarului examenului 

la avizierul claselor, al şcolii, în sala 

profesorală; 

  -subiecte de bacalaureat pe care 

elevii le rezolvă sub supravegherea 

altor cadre didactice. 

 

În cadrul orelor de alte discipline, acolo unde este 

posibil şi cu acordul cadrelor didactice fără a 

afecta parcurgerea programei şcolare la acele 

discipline 

 

 

5   Organizare de simulări ale 

examenelor la fiecare probă de 

examen. 

Semestrul II- 2018 Conducerea unităţii 

Cadrele didactice 

6  Tratarea diferențiată și  

individualizată a claselor de elevi și 

elevilor 
-elaborarea fișelor de lucru 
individualizate;  
-organizarea de activități de învățare 

pe grupe de elevi; 
-lecții remediale, dacă este cazul. 

 

Permanent 

Cadrele didactice 

7   Colaborarea cu familia, redefinirea 

relației școală- familie 

-participarea conducerii şcolii la 

şedinţele cu părinţii ale claselor 

terminale, precum şi participarea 

cadrelor didactice care predau 

discipline de bacalaureat la aceste 

întâlniri; 

-lectorat cu părinţii pe şcoală în care 

părinţii să fie informaţi despre 

calendarul de bacalaureat, structura 

anului şcolar, graficul pregătirilor 

pentru bacalaureat şi permanen 

cataloagelor de prezenţă la pregătire; 

Permanent 

 

  Permanent 

 

 

 

27.10.2017 

 

Permanent 

 

Diriginții 

 profesorii clasei 

 

Director 

Director adjunct 

Consilier permanent 
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(PV ale ședințele cu părinții, 

adrese/comunicări) ; 

- consolidarea legăturii conducere-

părinți. 

8   Monitorizarea permanentă a 

prezenţei elevilor la şcoală, 

diminuarea absenteismului şi 

informarea permanentă a familiilor 

privitor la situaţia şcolară a elevului, 

atât de către diriginți cât și de 

conducerea școlii. 

Permanent Diriginţii, 

Conducerea şcolii, 

secretariatul şcolii 

9   Întocmirea şi aplicarea itemilor de 

evaluare după modelul celor de la 

examenele de bacalaureat pentru a 

obişnui elevii cu astfel de subiecte, 

începând încă din clasa a XI-a. 

 

Pe tot parcursul anului şcolar, cel puţin la clasele a 

XI-a şi a XII-a 

Cadrele didactice 

10   S-a depus documentaţia pentru 

aprobarea proiectului ROSE aplicat 

de MEN şi finanţat de BIRD şi se vor 

implementa activităţile prevăzute în 

proiect. 

Pe tot parcursul anului şcolar Cadrele didactice 

Conducerea școlii 

11   Realizarea de schimburi de bune 

practice și întâlniri formale ale 

profesorilor, cu profesorii din țară, 

respectiv ale managerilor de UIP ( 

adică județele care au înregistrat o 

evoluție a ratei de promovare la 

bacalaureat. 

Noiembrie 2017-Februarie 2018 Cadre didactice care predau 

discipline obligatorii 

Consilier psihopedagogic 
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12   Implicarea şi a elevilor de clasa a 

XI-a în a participa la orele de 

pregătire pentru examenele naţionale. 

Pe tot parcursul anului şcolar Cadrele didactice 

Diriginţii  

   Săptămâna ,, Să știi mai multe, să fii 

mai bun,, - perioada special aleasă 

pentru intensificarea pregătirii 

elevilor. 

21-25 mai 2018 Cadre didactice 

13   Pregătirea și participarea elevilor 

din clasele a XI-a și a XII-a de la 

Colegiul Tehnologic de Industrie 

Alimentară Arad pentru concursul 

interjudețean Caius Iacob, organizat 

de Univ. Aurel Vlaicu Arad. 

Anul 2018 Prof. Călinescu Carmen, 

Prof. Mercea Claudia 

14   Motivarea și încurajarea elevilor 

pentru a învăța, prin organizarea unor 

întâlniri cu absolvenți care au reușit 

în carieră și viață. 

Semestrul II Director, 

Director adjunct, 

Consilier educative, 

Diriginții 

Director.           Responsabil cu formarea continuă, 
Prof. Ghinga Olga- Iulia          prof. Mercea Claudia 


