PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI
AN ŞCOLAR- 2018-2019
Nr.
crt.

OBIECTIVE
SPECIFICE

ACTIVITATI

1. Reorganizarea Comisiei de
Evaluare şi Asigurarea Calităţii la
nivelul şcolii şi crearea unei reţele
eficiente pentru asigurarea calităţii
.

I

Dezvoltarea
unei culturi si a
unei
mentalităţi a
2. Prezentarea R.A.E.I. 2017-2018
calităţii la
nivelul
întregului
personal al
şcolii
3. Documentarea membrilor CEAC
cu privire la :
a) actele normative privind
asigurarea calităţii în învatamantul
preuniversitar;
b) metodologii
d) modalităţi de lucru
e) standarde de referintă si de
calitate

INSTRUMENTE RESURSE
membrii
Consiliului profesoral
Consiliul de administratie

-mediatizare in:
Avizierul CEAC
Cancelarie profesori
Site-ul liceului

-Legea 87/2006
-Ghidul CEAC in
învăţământul
preuniversitar –
partea a II-a –
iunie 2007
Standardele de acreditare
şi evaluare periodică a
unităţilor de învăţământ

RESP.

C.A.
C.P.

Resp.
CEAC

Resp.
CEAC

TERMEN

Octombrie
2018

Octombrie
2018

Octombrie
2018

MODALITATI DE
EVALUARE /
INDICATORI DE
REALIZARE
-proces-verbal al
şedinţei Consiliului
profesoral;
-decizia de numire
- Aprobarea membrilor
CEAC, de către Consiliul
de Administraţie
-existenţa
regulamentului;
- procesul-verbal de
aprobare în
C.A.
- Aprobarea revizuirii
Regulamentului CEAC
in Consiliul de
administraţie
Completarea cu noile
acte normative ale
punctului de
documentaţie CEAC

4.
a) Elaborarea RAEI
b) Elaborarea Planului operaţional
şi a strategiei CEAC pentru anual
2018-2019

5. Elaborarea unor noi proceduri si
revizuirea celor existente;

6) Actualizarea conţinutului
mapelor profesorilor/
invatatorilor/dirigintilor, utilizate
ca documente de baza în procesul
de evaluare, la nivel de:
- director;
- CEAC;
- responsabili de comisii metodice
si comisii de lucru;
- cadre didactice;
- diriginţi/invatatori

preuniversitar – anexa
H.G. nr. 21/10.01.2007.
Metodologia de evaluare
institutionala in vedrea
autorizarii, acreditarii si
evaluarii periodice/2007
-Documente elaborate de
ARACIP
-PDI
-Planul managerial al
scolii
Standardele de acreditare
si evaluare periodica
-Raportul de evaluare
interna
-Planul de îmbunătăţire

-curriculumul naţional;
-planuri de învăţământ;
-auxiliare curriculare;
-metodica predării
disciplinelor;

Resp.
CEAC
membrii
CEAC

Septembrie
2018Octombrie
2018

Resp.
CEAC
Membrii
Permanent
CEAC
Prof.
responsa
bili

Membrii
CEAC
Director.

Octombrie
2018
Iunie 2019

-existenţa planului
operaţional şi a
strategiei

-dosarul cu proceduri
-proces-verbal de
aprobare

-fişe de verificare a
mapelor profesorilor,
responsabililor de
comisii

7. Diseminarea noilor acte
normative referitoare la
implementarea calităţii

1. Adaptarea stilului de predareînvăţare la particularităţile /
nevoile de învăţare şi de
comunicare ale elevilor

II

Modernizarea
actului de
predareînvăţare
centrata pe
elev

-şedinţe ale comisiilor
metodice;
-şedinţe Consiliul
profesoral;
-întâlniri personal
administrativ-auxiliar;
-şedinţa Consiliul elevilor
pe şcoala;
-şedinţe Consiliul
reprezentativ al părinţilor
pe şcoală;
-şedinţe comisii metodice;
-lecţii demonstrative
-exemple de bună practică
privind metodele de
învăţare - predare
centrată pe elev;

2. Diversificarea şi modernizarea
strategiilor de predare -învăţare
centrate pe elev

3.Participarea unui numar mare de
cadre didactice la cursuri de
formare/perfectionare continua

-organizarea unei baze de
date cu privire la
programele/cursurile de
formare derulate prin
intermediul CCD sau alte
institutii abilitate

Resp.
CEAC,
director

responsabil
CEAC,
Director

Resp.
perfectio
nare
Resp.
CEAC

Octombrie
2018

-referate;
-prezentare power
point
-chestionare de opinie
cu privire la
implementarea calităţii
in şcoala;
-procese –verbale ale
întâlnirilor

Permanent

-rapoarte de
monitorizare şi de
autoevaluare ale CEAC;
-fişe de observare a
lecţiilor;
-analize ale
responsabililor de
comisii metodice;
-fişe de autoevaluare
ale cadrelor didactice;
-proiectarea unităţilor
de învăţare pe stiluri de
învăţare;

Permanent

Adeverinte/certificate,
derularea unor proiecte
educationale

4. Modernizarea resurselor
materiale utilizate în procesul de
predare-învăţare

5. Masuri privind procesul de
evaluare al elevilor

III

Monitorizarea
si
autoevaluarea
calităţii

1. Observarea procesului de
predare-învăţare

-achiziţionare mijloace IT ,
table interactive pentru
amenajarea a 2 cabinete
prin proiectul ROSE
-echipamente şi materiale
pentru salile de clasa ale
şcolii
- proceduri ale CEAC
- planul de activitate al
comisiilor metodice
- mape de lucru ale
profesorilor/invatatorilor,
diriginţilor
- sprijinirea elevilor prin
organizarea activitatilor
de remediere scolara,
dezvoltare personala,
marketing personal si
ateliere prin proiectul
ROSE

- Proceduri;
- Mape ale profesorilor,
responsabililor de
comisii,etc.

director
-responsabilii
Comisii
Profesorii de lb.
română,
istorie,
geografi
e

-cadrele
did.
-resp. de
comisii
Mem
brii
CEAC
Echipa
de
proiect
ROSE

Director

Martie 2019

Octombrie
2018
Februarie
2019
(evaluarea
semestriala)
Iunie 2019
( pentru
evaluarea
finala)

Permanent,
conform
programarii

-referate de necesitate
-bugetul ROSE
-amenajarea salilor de
clasa

-cresterea gradului de
implicare a elevilor în
procesul de evaluareautoevaluarea
-fişe de evaluare
iniţiala, semestriala,
finala si analiza si
interpretarea acestora
-fişe observare a
activităţilor elevilor
-fişe de lucru
-fişe de progres
-portofoliile elevilor
- existenta programului
de pregatire
suplimentara a elevilor
de clasa a VIII-a șia XII a
-fişe de observare ale
lecţiilor;
-portofoliile elevilor;

- fişe de observaţii ale
lecţiilor;
- cadre didactice;
- elevi; părinţi;

2. Sistemul de asigurare a calităţii
prin management

3.Elaborarea unor programe de
calitate la nivelul fiecărui
compartiment ( personal didactic
auxiliar şi personal nedidactic)

- PDI;
- Planul managerial
- Manualul
calităţii;
- Proceduri de
management
- Proceduri ale
CEAC

- PDI;
- planul managerial
- proceduri de
management

Director,
Membrii
C.A.

Director,
secretar
mem-

Permanent

Permanent

- chestionare
referitoare la stilurile
de învăţare;
-teste de evaluare
iniţială, sumativă şi
finale;
-Întocmirea
Rapoartelor de
monitorizare interna si
autoevaluare;
-Realizarea Planului de
îmbunătăţire a
activităţii;
- grafic de asistente la
ore
- mapa directorului;
-mapa CEAC;
-rapoarte de analiză ale
managementului
-Întocmirea Raportului
de Monitorizare
interna;
-Realizarea Planului de
îmbunătăţire a
activităţii;
-Întocmirea Raportului
de autoevaluare;
-planurile de activitate
ale compartimentelor
-criterii şi instrumente
de evaluare periodică

- proceduri ale CEAC
- planuri de activitate
specifice fiecărui
compartiment
- proceduri de evaluare

brii
CEAC

DIRECTOR,
Prof. TITU VÎRBAN
RESPONSABIL CEAC,
Prof. MITROI CRISTINA

diferenţiate pe categorii
de personal
-Rapoartele de
monitorizare şi de
autoevaluare
instituţională

