
 

 

TEMATICA  ȘEDINŢELOR C.E.A.C. 

        An şcolar 2022-2023 

 

Coordonator CEAC, 

Director adjunct, prof. Alina Moldvai-Vențel 

Nr. 

crt 
UNITATEA DE CONŢINUT TERMEN  

1. 

▪ Actualizarea Regulamentului C.E.A.C. 

▪ Elaborarea Planului operațional C.E.A.C. pentru anul școlar 2022-2023 

▪ Stabilirea atribuţiilor membrilor comisiei, a responsabililor pe activităţi privind 

implementarea Planului operațional, a graficului ședințelor de lucru  

▪ Elaborarea/actualizarea unor instrumente de lucru C.E.A.C. 

Septembrie 

2022 

2. 

▪ Finalizaree R.A.E.I. 2021-2022  

▪ Distribuirea responsabilităților privind culegerea de informaţii  în vederea completării 

datelor cuprinse în platforma A.R.A.C.I.P.  

▪ Centralizarea datelor privind mediul de proveniență al elevilor 

▪ Analizarea rezultatelor testelor de evaluare inițială; măsuri de remediere și de îmbunătățire 

▪ Stabilirea modalității de verificare a notării ritmice (graficul monitorizării notării ritmice) 

Octombrie 

2022 

3. 

▪ Stabilirea și elaborarea unor instrumente de lucru C.E.A.C. 

▪ Stabilirea opis-ului portofoliului catedrei/comisiei metodice  

▪ Schimb de bune practici în desfășurarea activităților de predare-învățare-evaluare utilizând 

tabla Smart 

Noiembrie 

2022 

4. 

▪ Evaluarea progresului şcolar raportat la situaţia TI-Ev1; stabilirea unor 

măsuri ameliorative și stabilirea unui Plan de măsuri 

▪ Monitorizarea progresului înregistrat de elevii înscriși în programul de sprijin 

▪ Monitorizarea diseminării activităților de perfecționare  

▪ Monitorizarea prin interasistențe a adaptării demersurilor didactice la învățarea centrată pe 

elev și dobândirea competențelor cheie 

Decembrie 

2022  

5. 

▪ Elaborarea unor noi instrumente de lucru C.E.A.C. 

▪ Verificarea portofoliilor comisiilor metodice din școală 

▪ Analizarea și interpretarea rezultatelor studiului privind gradul de  

satisfacție al beneficiarilor educației (părinți, elevi) 

Ianuarie  

2023 

6. 

▪ Verificarea portofoliilor cadrelor didactice nou venite în școală 

▪ Schimb de bune practici în desfășurarea activităților de predare-învățare-evaluare utilizând 

tabla Smart 

Februarie 2023 

7. 
▪ Analiza  gradului de introducerea a informațiilor în aplicația „Manualul calității” 

▪ Monitorizarea desfășurării activităților din cadrul programului „Săptămâna Verde” 
Martie  2023 

8. 
▪ Monitorizarea desfășurării activităților din cadrul programului Național „Săptămâna Altfel” 

▪ Analizarea rezultatelor obținute la monitorizările efectuate 
Aprilie 2023 

9. 

▪ Monitorizarea progresului înregistrat de elevii înscriși în programul de sprijin 

▪ Monitorizarea diseminării activităților de perfecționare 

▪ Discuții asupra modului de finalizare al activităților în desfășurare 

Mai 2023 

10. 

▪ Evaluarea progresului şcolar raportat la situaţia TI-Ev1-MA 

▪ Monitorizarea prin interasistențe a adaptării demersurilor didactice la învățarea centrată pe 

elev și dobândirea competențelor cheie 

▪ Analiza  gradului de îndeplinire a activităţilor propuse pentru anul școlar 2022-2023 

Iunie 2023 

11. ▪ Aprobarea unor proceduri operaționale Permanent 


