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TEMATICA CONSILIILOR PROFESORALE
AN ŞCOLAR 2021-2022
Nr.
crt.

TEMA

LUNA

SEMESTRUL I AN ȘCOLAR 2021-2022
1. Teme de protecţie a muncii şi PSI

Septembrie

Validarea situaţilor şcolare în urma susţinerii examenelor de corigenţă şi de încheiere
a situaţiilor şcolare
Stabilirea responsabilităţilor pe comisii
Identificarea, semnalarea şi soluţionarea problemelor legate de începerea noului an
şcolar
Instruirea cadrelor didactice în vederea asigurării securității sanitare și prevenirea
îmbolnăvirilor – prelucrarea Ordin comun ME nr. 5196 din 03.09.2021 si

Ministerul Sanatatii nr. 1756 din 03.09.2021 pentru stabilirea unor masuri de
prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2 in unitatile/institutiile
de invatamant, institutiile publice si toate structurile aflate in subordonarea
sau coordonarea Ministerului Educatiei.
Alegerea membrilor CA, CEAC
Aprobarea Codului etic revizuit, a ROF revizuit, RI revizuit
Analiza modului de lucru cu clasele, corelat cu contextul epidemiologic și identificarea
soluțiilor de îmbunătățire
Informarea profesorilor asupra acţiunilor necesare derulării activităţii având în vedere
dezvoltăarea sistemelor de asigurare a calităţii predării-învăţării; pregătirea
organizaţiei pentru validarea RAE și elaborarea RAEI
Pregătirea perioadei de evaluare; diversificarea instrumentelor de evaluare

în

vederea asigurării unei evaluări unitare şi obiective a elevilor; scopul perioadelor de
evaluare
2. Analiza activităţii comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învătământ; raportul
de şcoală asupra calităţii educaţiei
Avizare RAEI
Prezentare raport monitorizare PAS
Prezentare și avizare PAS
Prezentarea Metodologiei și a calendarului examenului de bacalaureat sesiunea
2021
Prezentarea raportului Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii; prezentarea

Octombrie

raportului de autoevaluare (RAE) pentru validare , analiza muncii;
Informarea profesorilor asupra particularităţilor legate de proiectarea activităţii şi a
modalităţii de continuare a studiilor
Analiza modului de lucru cu clasele, corelat cu contextul epidemiologic și identificarea
soluțiilor de îmbunătățire și stabilirea scenariilor
3. Teme de protecţie a muncii şi PSI

Noiembrie

Pregătirea perioadei de evaluare; diversificarea instrumentelor de evaluare

în

vederea asigurării unei evaluări unitare şi obiective a elevilor; scopul perioadelor de
evaluare.
Stabilirea strategiilor de monitorizare a pregătire a elevilor pentru examenele de
absolvire
Analiza modului de lucru cu clasele, corelat cu contextul epidemiologic și identificarea
soluțiilor de îmbunătățire și stabilirea scenariilor
4. Prezentare Raport de inspectie AQ

Decembrie

Prezentarea raportului CIM
Validarea situației școlare şi acordarea notelor la purtare

SEMESTRUL II AN ȘCOLAR 2021-2022
5. Raportarea activităţii de către Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; stabilirea

Ianuarie

măsurilor de îmbunătăţire
6. Analiza activităţii desfăşurate în semestrul I

Februarie

Analiza modului de lucru cu clasele, corelat cu contextul epidemiologic și identificarea
soluțiilor de îmbunătățire și stabilirea scenariilor
7. Organizarea examenelor de simulare a examenelor de absolvire, on line sau față în

Martie

față, în funcție de contextul epidemiologic
8. Analiza activităţilor derulate în vederea pregătirii Examenelor de absolvire

Aprilie

(Bacalaureat, Certificare profesională)
9. Prelucrarea metodologiilor de examene de absolvire/certificare şi pregătirea

Mai

examenelor;
Acordarea notelor la purtare, analiza şi validarea situaţiei la învăţătură
10. Acordarea notelor la purtare, analiza şi validarea situaţiei la învăţătură
Organizarea activităţii în şcoală pe perioada vacanţei de vară

Iunie

Pregătirea procesului de evaluare a activității cadrelor didactice
11. Acordarea notelor la purtare, analiza şi validarea situaţiei la învăţătură
Pregătirea examenelor de încheiere a situațiilor școlare și a examenelor de corigență
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