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1. “Tehnici de integrare eficientă a elevilor cu dificultăți de învățare”cu  obiectivele generale   

 Promovarea ideilor şi a practicilor educaţionale care să asigure şanse egale și acces la educaţie pentru 

grupurile dezavantajate și marginalizate 

 Dezvoltarea competențelor generale de  recunoaștere a copiilor cu trasee atipice de dezvoltare; speciale 

imbunatatirea rezultatelor scolare prin utilizarea eficientă a metodelor și tehnicilor de lucru 

 

 2.  Realizarea activităţii de la art. 1 are ca punct de pornire necesitatea de îmbunătăţire a competențelor de 

adaptare curriculară pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale, dar și dezvoltarea competențelor de aplicare 

a metodelor și tehnicilor din planul de intervenție adaptat particularităților elevilor cu traseu atipic de 

dezvoltare; 

 

Art. 3  Pentru îndeplinirea acestei activităţi s-au trasat următoarele responsabilităţi: 

 cadrele didactice participă la cursuri de formare profesională pe această temă; 

 se diseminează informațiile în cadrul comisiilor metodice; 

 se  susțin referate în cadrul Comisiei Diriginților ; 

 consilierul școlar realizează activități de consiliere individuală a elevilor cu dificultăți de 

învățare; 

CEAC monitorizeaza realizarea a obiectivelor propuse  

- Desfasurat in perioada 15.10.2019-12.12.2019 

- Indicatori realizare: Elevii cu dificultati de invatare aufost integrati  in procent de 90%  
 

 

2. “Promovarea ofertei şcolare şi extraşcolare prin activităţi interactive”, cu  obiectivele generale: 

Optimizarea accesului la sursele de informare privind calificările si proiectele şcolii. 

 

Art. 2  Realizarea activităţii de la art. 1, are ca punct de pornire “accesul limitat al elevilor din mediul rural la 

informaţii legate de oferta şcolii”, cu următoarele obiective:  

 Creşterea vizibilităţii ofertei educationale   

 Diversificarea mediilor de informare 

 Iniţierea de proiecte educative comune cu scolile gimnaziale din judet 

 

Art. 3  Pentru îndeplinirea acestei activităţi s-au trasat următoarele responsabilităţi: 

 Responsabilul CEAC elaborează/revizuieste „Procedura oferta şcolare şi extraşcolare”,  

 Membrii CEAC disemineaza informatia spre cadrele didactice; 

 Directorul - asigură resursele materiale necesare (hârtie, xerox) pentru buna desfăşurare 

a orelor de pregătire suplimentară 



 

 

- Perioada: 15.01.2020-30.03.2020 
 
Indicatori realizare: 

 realizarea planului de scolarizare in procent de 90% 

 cresterea cu 10% a modalitatilor si activitatilor de diseminare 

 

3. “Evaluarea eficientei comunicării si satisfacţiei elevilor” cu  obiectivele generale: 

 formarea unei atitudini favorabile scolii  

 formarea unei atitudini de responsabilitate la locul de munca 

 formarea unei atitudini civice, lucrul in echipa, respectarea normelor si legislatiei 

 

Art. 2  Realizarea activităţii de la art. 1, are ca punct de pornire “Evaluarea eficientei comunicării si satisfacţiei 

elevilor poate fi o sursa de a ridica prestigiul scolii si a creste numar de elevi inscrisi si promovati in scoala 

noastra ”, cu următoarele obiective generale: “dezvoltarea unui ethos şcolar motivant “ 

-organizarea eficienta a activitatii claselor de elevi  

-dezvoltarea sistemului de comunicare internă  

-implicarea tuturor elevilor  in activitati scolare si extrascolare la nivelul clasei si a scolii, repartizarea  sarcinilor 

catre toti elevii 

 

Art. 3  Pentru îndeplinirea acestei activităţi s-au trasat următoarele responsabilităţi: 

 CEAC elaborează chestionarele, selectează eşantionul, transmite si interpretează chestionarele, 

completează fişa de monitorizare a activităţii, şi elaborează raportul statistic; 

 directorul - asigură resursele materiale necesare (hârtie, xerox) 

 elevii selectati în eşantion completează chestionarele primite 

 

Perioada:02.05.2020-01.06.2020 
Indicatori realizare 

 Reducerea absenteismului cu 7% 

 Reducerea abandonului scolar cu 10% 

 Reducerea abaterilor disciplinare cu 5% 

 

 

4. “ O carieră de succes-cheia succesului în viață"cu  obiectivele generale: 

 dezvoltarea competențelor profesionale pentru calificare profesională, perfecționare, specializare și 

inițiere profesională 

 identificarea si dezvoltarea abilitatilor si intereselor proprii ale elevilor 

 orientarea și consilierea elevilor pentru a urma o carieră de succes; 

 

Art. 2  Realizarea activităţii de la art. 1, are ca punct de pornire cererea tot mai de pe piața muncii  și inserția 

profesională”, cu următoarele obiective: 

 cresterea gradului de inserție profesională a elevilor la finalizarea studiilor în învățământul profesional, 

liceal și postliceal 

 Perioada:01.04.2020-31.05.2020 

 Responsabilitati 
 - CEAC elaborează un plan de masuri in vederea remedierii rezultatelor obtinute, 
 -responsabilul Comisiei Metodice întocmeşte planul de acţiuni, trasează responsabilităţile, 
monitorizează desfăşurarea orelor de pregatire suplimentara; 
 -directorul - asigură resursele materiale necesare (hârtie, xerox) 
 



In vederea realizării acestui deziderat, se vor derula următoarele activități: 

 

 consiliere individuală și de grup 

 pregătirea suplimentară a elevilor la disciplinele la care se susține examenul de bacalaureat 

 Tehnici de integrare eficientă a copiilor cu dificultăți de învățare 

 

 Indicatori realizare 
 - Prezenta crescuta a elevilor la orele de pregatire suplimentara cu 10% 
                                 -Cresterea cu 0.5% a procentului de promovare 

 Instrumente evaluare 
-Interviu 

-Fise de prezenta 

 

 

 

 

5. Conform Manualului de Evaluare Interna a Calitatii, Comisia de evaluare si asiguare a calitatii  

finalizeaza Raportul anual de evaluare interna si se va valida de catre CA. 

Realizarea activităţii de la art. 1, va fi finalizat prin introducerea a doua elemente: 

▪ Nivelul de realizare a 43 de indicatori prevazuti in standardele nationale 

▪ Propunerea de plan de imbunatatire a calitatii pentru anul scolar urmator 

 

Pentru îndeplinirea acestei activităţi s-au trasat următoarele responsabilităţi: 

▪ CEAC analizeaza nivelul de realizare a indicatorilor; 

▪ CEAC întocmeşte planul de imbunatatire, trasează responsabilităţile, monitorizează 

desfăşurarea activităţilor 

▪ directorul - asigură resursele materiale necesare (hârtie, xerox) 

Perioada: 01.07.2019-31.08.2020 

 

Responsabil CEAC                                               Coordonator CEAC                            

Prof.Ing. Calota Luminita                                    Dir.adj. Ciochina Cristiana 


