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I. PARTEA I. MOTIVAŢIA
Politica în domeniul calităţii asumată prin declaraţia conducerii Colegiului Tehnic Câmpulung are
în vedere următoarele:
Deviza: Colegiului Tehnic Câmpulung:
Performanţă, competenţă şi responsabilitate în oferirea unor servicii de educaţie şi
formare care să răspundă atât nevoilor prezente şi de perspectivă ale comunităţii locale cât şi
intereselor şi aspiraţiilor beneficiarilor.
Viziunea:
Colegiul Tehnic Câmpulung va deveni etalon în furnizarea serviciilor educaţionale pentru zonă
prin promovarea unui management competitiv, prin calitatea şi diversitatea programelor de învăţare
oferite, prin implicarea activă în viaţa comunităţii.
Principiile care stau la baza politicii în domeniul calitatii sunt concentrate pe:
- satisfacerea integrală a cerinţelor beneficiarilor serviciilor educaţionale ale şcolii.
- îmbunătăţirea continuă a serviciilor educaţionale oferite
- monitorizarea continuă a tuturor activităţilor desfăşurate în şcoală pentru a realiza
performanţă şi eficienţă.
- crearea şi menţinerea un mediu intern propice participării tuturor celor interesaţi precum şi
realizării obiectivelor organizaţionale
- orientarea tuturor membrilor personalului către calitate, implicarea conştientă şi responsabilă
în realizarea calităţii
- dezvoltarea competenţei personalului, valorificarea spiritului creator şi a iniţiativei acestuia
Valorile pe care le împărtăşim pentru reuşita în misiunea noastră sunt:
- profesionalism, cultul muncii
- responsabilitate, corectitudine, respect reciproc
- respectarea legii
- respectarea tradiţiilor
În conformitate cu prevederile legale privind asigurarea calităţii educaţiei, în Colegiul Tehnic s-a
constituit şi funcţionează Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, denumită în continuare
CEAC.
CEAC are rolul de a crea cadrul conceptual, normativ şi funcţional adecvat asigurării şi
îmbunătăţirii calităţii educaţiei în Colegiul Tehnic Câmpulung.
Misiunea CEAC
a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de
conducerea Colegiului Tehnic Câmpulung, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute la art. 10 din
Legea 87/10.04.2006;
b) elaborează anual raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei în Colegiului Tehnic
Câmpulung, raport adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare;
c) formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.
Strategia evaluării şi asigurării calităţii educaţiei în este documentul care fixează, reperele
generale ale acţiunilor de implementare la nivelul instituţiei de învăţământ a sistemului de
management al calităţii, în aria de competenţă şi pe baza funcţiilor definite şi în Regulamentul
propriu de organizare.
Strategia include principiile, obiectivele, ţintele/direcţiile de acţiune ale CEAC. Acolo unde este
necesar, sunt prevăzute şi termenele de materializare ale acţiunilor concrete.
Pe baza reperelor conceptuale şi metodologice care fundamentează Strategia pe termen mediu
privind implementarea sistemului de management al calităţii educaţiei în învăţământul
preuniversitar, în perspectiva anilor 2012 – 2014, ţintele proprii ale CEAC din Colegiul Tehnic
Câmpulung sunt:
1. Implementarea unui sistem intern coerent şi unitar de management al calităţii;
2. Centrarea managementului calităţii pe valoarea adaugată şi pe progres instituţional;
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3. Fundamentarea managementului calităţii pe autoevaluare şi pe dezvoltarea instituţională;
4. Transparenţa sistemului intern de management şi de asigurare a calităţii;
5. Îmbunătăţirea continuă a calităţii demersului educativ-formativ;
6. Flexibilitatea şi caracterul evolutiv al sistemului intern de management al calităţii;
7. Producerea şi diseminarea, sistematic, de informaţii coerente despre calitatea educaţiei;
8.Cointeresarea şi asigurarea participării întregului personal, a elevilor şi părinţilor în
implementarea sistemului calităţii în educaţie.
Demersurile imediate ale CEAC din Colegiul Tehnic Câmpulung şi, implicit, viziunea
strategică proprie asupra sistemului de management au în vedere:
- asigurarea calităţii produsului finit - absolventul Colegiului Tehnic Câmpulung deţine
competenţele corespunzătoare calificării/specializării în care s-a format şi este capabil fie să
acceseze un nivel superior de educaţie sau să un loc de muncă.
- asigurarea calităţii proceselor interne orientate pe finalităţile actului educativ specific,
în baza unui dialog constant pe verticală şi orizontală, ceea ce presupune implementarea
unui sistem propriu de autoevaluare a calităţii proceselor interne (proces
educaţional, management strategic şi operaţional ş.a.).
Strategia evaluării şi calităţii educaţiei în Colegiul Tehnic Câmpulung este aplicabilă, în
principiu, pentru perioada de validitate a mandatului actualei Comisii de Evaluare şi Asigurare a
Calităţii (CEAC).
II. PRINCIPII ALE DEMERSURILOR CEAC
Toate demersurile specifice ale membrilor CEAC au la bază următorul set de norme generale,
elaborate în concordanţă cu prevederile metodologiei de asigurare a calităţii educaţiei dar şi cu
Standardele de calitate ISO şi CQFM (Cadrul Comun European de Asigurare a Calităţii în
învăţământul profesional şi tehnic), recunoscute la nivel european:
1. Principiul omniprezenţei autoevaluării
Ciclul dezvoltării unităţii şcolare trebuie considerat un ciclu al calităţii şi, ca urmare, creşterea
calităţii educaţiei trebuie să devină, în mod explicit, baza întregului proces de proiectare/planificare
realizat la nivelul unităţii şcolare.
Ca urmare, mecanismele de autoevaluare vor fi prezente:
• în toată proiectarea şi planificarea dezvoltării unităţii şcolare;
• în implementarea acestor proiecte, programe, planuri şi acţiuni;
• în funcţionarea concretă, de zi cu zi a unităţii şcolare;
• în evaluarea activităţii curente şi a îndeplinirii scopurilor şi obiectivelor propuse.
2. Similitudinea funcţională a evaluării interne şi externe
Este evident faptul că autoevaluarea trebuie să asigure, în primul rând, realizarea principalelor
funcţii ale evaluării – anume:
• îmbunătăţirea activităţii curente – evaluarea trebuie să fie oportună,să împiedice apariţia
disfuncţiilor majore şi, în acelaşi timp, să arate foarte clar ce a mers şi ce nu în activităţile trecute;
• asigurarea feed-back-ului pentru grupurile semnificative de interes – rezultatele acţiunilor trebuie
cunoscute de către elevi, părinţi, cadre didactice, manageri, comunitate în ansamblul ei;
• revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul unităţii şcolare pentru
ca acestea să servească mai bine misiunii asumate.
3. Practicabilitatea
Prin sistemul propus de management al calităţii va fi promovat şi principiul practicabilităţii, astfel
încât sistemul să nu devină birocratic. Ca urmare, procedurile de asigurare a calităţii nu vor
„încărca” suplimentar cadrele didactice sau membrii echipei manageriale.
Totodată, procedurile de asigurare a calităţii nu vor fi separate de procedurile normale de dezvoltare
instituţională. Sistemele şi procedurile de asigurare a calităţii nu reprezintă ceva în plus, nu sunt
„paralele” faţă de cele care asigură funcţionarea şi dezvoltarea unităţii şcolare, ci parte integrantă a
acestora.
4. Evitarea birocratizarii
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În afara documentelor expres prevăzute de actele normative, cantitatea de documente solicitate va fi
redusă la minimum.
5. Principiul consistenţei dovezilor
Dovezile activităţilor concrete de management al calităţii la nivelul tuturor subsistemelor instituţiei
(atât cele gestionate direct de CEAC, cât şi cele deţinute de cadrele didactice ori de responsabilii
diverselor compartimente) vor avea următoarele calităţi:
• valide: dovezile sunt semnificative şi susţin punctele tari sau punctele slabe identificate;
• cuantificabile: sunt folosiţi indicatori de performanţă interni şi externi, sunt folosite atât cifre cât
şi procente şi sunt clare şi fără ambiguităţi;
• suficiente: pot fi verificate prin triangulaţie, şi anume, există dovezi din trei surse separate şi din
trei perspective diferite;
Obiectivele generale ale activităţii specifice CEAC sunt următoarele:
Obiectiv general 1.: Asigurarea sistemelor şi a mecanismelor de evaluare internă a calităţii şi
funcţionarea structurilor responsabile cu asigurarea calităţii, cu urmatoarele obiective specifice:
- Organizaţia asigură o conducere şi un management caracterizate prin eficacitate în ceea ce priveşte
calitatea şi dezvoltarea curriculum-ului/ învăţării
- Stabilirea atribuţiilor şi relaţiilor de colaborare în cadrul sistemului de asigurare a calităţii
- Stabilirea sistemului de indicatori structuraţi pe standarde specifice
- Elaborarea tipurilor de instrumente de cercetare pentru evaluarea calităţii educaţiei
- Nuanţarea atribuţiilor factorilor interni implicaţi în asigurarea calităţii
Obiectiv general 2.: Realizarea studiului diagnostic privind stadiul de dezvoltare a unităţii de
învăţământ, propunerea de măsuri de ameliorare a calităţii, precum şi evaluarea eficienţei interne şi
externe a unităţii de învăţământ, cu următoarele obiective specifice:
- Sistemul de management al calităţii asigură calitatea programelor de învăţare şi promovează
îmbunătăţirea continuă
- Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos şi care le oferă sprijin; de asemenea, organizaţia
se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate de personal competent şi calificat.
- Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii.
 Diagnosticare la nivelul managementului şi dezvoltării instituţionale
 Diagnosticare la nivelul activităţilor de predare- învăţare
 Diagnosticare relaţiei cu comunitatea şi parteneriatelor
Obiectiv general 3.: Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi a nivelului de performanţă
şcolară şi profesională a resurselor umane ale liceului şi implementarea propunerilor pentru
elaborarea noului proiect de dezvoltare instituţională, cu următoarele obiective specifice:
- Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii.
- Organizaţia utilizează procese eficiente de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini
progresul elevilor.
- Organizaţia este receptivă faţă de nevoile individuale ale educabililor, agenţilor economici
şi comunităţii
- Utilizarea rezultatelor cercetării – evaluării calităţii ca premise pentru elaborarea proiectului
de dezvoltare
- Elaborarea proiectului de dezvoltare
Obiectiv general 4.: Întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii educaţiei, cu
urmatoarele obiective specifice:
- Monitorizarea şi evaluarea performanţelor organizaţiei şi stabilirea aspectelor care necesită
îmbunătăţire
- Planificarea îmbunătăţirii; îmbunătăţirile sunt implementate şi monitorizate
- Asigurarea existenţei tuturor documentelor pe care raportul trebuie să le cuprindă, conform
metodologiei de evaluare instituţională
- Asigurarea şi actualizarea bazei de date a CEAC
- Întocmirea raportului şi publicarea lui.
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DOMENIUL

A. Capacitatea
instituţională

B. Eficacitate
educaţională

III. PLANUL STRATEGIC AL EVALUĂRII ŞI ASIGURĂRII CALITĂŢII EDUCAŢIEI
ÎN COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG
2012-2015
OBIECTIV/ŢINTĂ/DIRECŢIE
ACTIVITĂŢI SPECIFICE
CINE
STRATEGICĂ
RĂSPUNDE
Monitorizarea permanentă a - verificarea portofoliilor
realizării obiectivelor stabilite - elaborarea de rapoarte de activitate
prin planuri de acţiune şi operarea - elaborarea de analize SWOT
rapidă a corecţiilor necesare
Asigurarea fluidizării circuitului -elaborarea de proceduri specifice
informaţional atât pe verticală cât fiecărui compartiment care să permită
şi pe orizontală
cunoaşterea modului în care circulă
informaţia în diverse situaţii
Monitorizarea achiziţiilor de Întocmirea necesarului de materiale şi
echipamente
şi
materiale echipamente didactice
destinate activităţilor specifice Alocarea fondurilor necesare
procesului de învăţământ din achiziţiilor conform cererilor şefilor de
colegiu
arii curriculare şi de compartimente
Accesarea unor unor programe şi
proiecte care să permită completarea
dotărilor cu echipamente şi materiale
didactice a laboratoarelor şi atelierelor
Dezvoltarea
permanentă
a Înscrierea şi susţinerea examenelor de
nivelului pregătirii profesionale a grad de către profesorii colegiului
cadrelor didactice
Participarea personalului şcolii la
cursuri de formare
Implementarea curriculum-ului la Planificarea activităţilor curriculare şi
nivelul fiecărei comisii metodice, extracurriculare va ţine cont de
cadru didactic şi asigurarea specificul colegiului
corelării acestuia cu specificul Verificarea portofoliilor comisiilor
colegiului
metodice şi a profesorilor
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- şefii de comisii
metodice şi de
compartiment

şefii de
compartimente

şefii de comisii
metodice şi de
compartiment
- contabil şef
- directorul colegiului

responsabil cu
formarea continuă

şefii de comisii
metodice, profesori
- directorul colegiului

TERMEN

semestrial

Monitorizarea
periodică
rezultatelor şcolare

a

Monitorizarea
proiectelor
educaţionale şi a parteneriatelor

Analiza statistică a notelor existente în
catalog
- Analiza ritmicităţii notării
- Analize periodice ale disciplinelor
Activităţi de diseminare a informaţiilor
pentru activităţile desfăşurate în cadrul
proiectelor educaţionale şi a
parteneriatelor

Creşterea
rolului
factorilor
Constituirea consiliului clasei
implicaţi în consilierea elevilor: - Desfăşurarea de sedinţe ale consiliului
comisia diriginţilor, consiliul
clasei
elevilor,
consiliul
clasei,
- Desfăşurarea de lectorate cu părinţii
psihologul şcolar
- Întâlniri cu psihologul şcolar

C. Managementul
calităţii

Urmărirea asigurării calităţii
educaţiei, a modului în care se
realizează atribuţiile manageriale
la nivelul colectivelor didactice

Analiza documentelor de catedră
- Asistenţe la ore
- Chestionare aplicate elevilor

Consilierea elevilor în privinţa - Organizarea excursiilor de orientare
orientării
profesionale
cu - Întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor
implicarea
reprezentanţilor
de învăţământ superior
instituţiilor
de
învăţământ
- Urmărirea pregătirii examenelor de
superior şi sprijinirea elevilor în
bacalaureat şi admitere
pregătirea
examenelor
de
admitere
Realizarea periodică a unei
autoevaluări
instituţionale
autentice

- Întocmirea analizei SWOT a CEAC

Revizuirea periodică a ofertei Selectarea disciplinelor opţionale în
şcolii
conformitate cu dorinţele elevilor dar şi
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din perspectiva examenelor de
bacalaureat şi de admitere
Propunerea de programe şcolare pentru
disciplinele opţionale

C. Managementul
calităţii

Evaluarea periodică a corpului
profesoral
Optimizarea
accesului
la
resursele
educaţionale
prin
monitorizarea
planificării
utilizării bazei tehnico-didactice

Întocmirea fişelor de evaluare
- Întocmirea de planificări ale accesului
în laboratoare şi cabinete
- Urmărirea modului în care se
utilizează fondul de carte al bibliotecii

Actualizarea bazei de date proprii - Culegerea de documente şi informaţii,
care să permită comisiei pentru
asigurarea calităţii să evalueze realist
diversele aspecte ale activităţii din
colegiu
Asigurarea accesului la
Actualizarea panourilor cu informaţii de
informaţia specifică a tuturor
ultimă oră din domeniul asigurării
persoanelor/instituţiilor interesate calităţii educaţiei
Actualizarea site-ului colegiului cu date
de interes public
Asigurarea condiţiilor pentru
Întocmirea conform cerinţelor şi la timp
evaluarea externă a calităţii
a dosarului de acreditare în vederea
educaţiei oferite de colegiu până evaluării externe
la sfârşitul anului şcolar 2012 2013, respectiv 2013-2014
Perfecţionarea continuă a
instrumentelor de autoevaluare
pentru identificarea domeniilor cu
disfuncţii şi stabilirea măsurilor
de eficientizare a activităţilor

Găsirea de noi instrumente de evaluare
a calităţii educaţiei
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Nr.
Crt
.

Denumire
activitate

Obiective specifice

Plan operaţional CEAC
an şcolar 2014/2015
Instrumente/
Responsabil
resurse

Termen

Modalităţi
de
evaluare a
obiectivelor

Indicatori de
realizare

ACTIVITATI DE TIP EVALUARE
I
1

2

3
4

Monitorizare insertie profesionala a absolventilor
Realizare
sau
imbunatatire
chestionare
in
functie
de
calificarile
absolvite.
Aplicare
chestionare
prin
dirigintii claselor
care au absolvit.

Stabilirea gradului de
insertie al
absolventilor in anul
anterior

Interpretare
chestionare
Diagnoza si plan
de imbunatatire

Fisa de interpretare CEAC
11.12.201
chestionar
4
CEAC
Plan de
12.12.201
imbunatatire
4
Elaborare CDL in concordanta cu cererea agentilor economici
Corelarea ofertei
CDL-uri existent Aria curriculara 01.02.201
educationale cu
tehnologii
5
nevoile de calificare,
CEAC
în condi ii de calitate Chestionare agenti Echipa
de 15.02.201
a procesului
i
management
economici
5
formare profesionala,
Comisia
în scopul facilitării
parteneriate

II
Analiza ofertei
curriculare
existente
Intalnire cu agentii
economici pentru
stabilirea ofertei
CDL

Chestionar

CEAC

28.10.201
4

Chestionar
modificat

Chestionar

Chestionar

CEAC

1.12.2014

Statistica
insertie
profesionala
realizata

100% absolventi
chestionati

Dirigintii claselor
terminale
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Statistica insertie
profesionala
Plan de
imbunatatire
CDL existente
Oferta CDL
100% agenti
parteneri
chestionati

Nr.
Crt
.

Denumire
activitate

Realizare CDL- 3
CDL-uri pentru
fiecare calificare
profesionala
Prezentarea ofertei
CDL elevilor si
parintilor.
Alegerea CDL din
oferta prezentata
III
Realizare
chestionar
Chestionarea
agentilor
economici pentru
a identifica nevoile
de forta de munca
calificata

Stabilirea
proiectului
planului de
scolarizare in
functie de resursele

Obiective specifice

intalnire cu agentii
economici pentru
stabilirea ofertei CDL
tranzi iei de la scoală
la viata activa i
continuării învă ării
pe tor parcursul vietii

Instrumente/
resurse

Responsabil

Termen

Modalităţi
de
evaluare a
obiectivelor

Indicatori de
realizare

CDL-uri realizate

15.03.201
5

100% oferta
realizata

Chestionar CDL

25.03.201
5

100% elevi si
20% partinti
chestionati

CDL- Statistica

30.03.201
5

100% oferta
realizata

Fundamentarea planului de scolarizare pentru anul scolar 2015-2016
Corelarea ofertei
Chestionar agenti Echipa
28.11.201
Analiza
educationale cu
economici
management
4
chestionarelo
nevoile de calificare,
CEAC
r
în condi ii de calitate
Comisia
a procesului
i
parteneriate
formare profesionala,
în scopul facilitării
tranzi iei de la scoală
la viata activa i
continuării învă ării
pe tor parcursul vietii
Proiect plan de
Echipa
19.12.201 Proiectului
scolarizare
management
4
planului de
CEAC
scolarizare
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100% agenti
parteneri
consultati

Fundamentarea
planului de
scolarizare

Nr.
Crt
.

Denumire
activitate

Obiective specifice

existente si
solcitatile agentilor
economici
Realizarea
documentatiei de
autorizare/acreditar
e pentru calificarile
propuse
Desfasurarea
activitatilor de
autorizare/acreditar
e
IV

Responsabil

Termen

Modalităţi
de
evaluare a
obiectivelor

Dosare
Echipa
autorizare/acreditar management
e
CEAC

15.03.201
5

Documentati
e acreditare/
autorizare

Documentatie
acreditare/
autorizare

Resurse materiale
si imane ale scolii

01.06.201
5

Documentati
e acreditare/
autorizare

autorizari/acredita
ri

30.04.201
5

Materiale de
promovare

Materiale de
promovare

30.04.201
5

Planificare

Plan de actiune

26.06.201
5

Procese
verbale
intruniri

Numar scoli
generale la care sa prezentat oferta
Numar zile
promovare oferta
in mass media

Echipa
management
CEAC

Indicatori de
realizare

Lansarea si promovarea ofertei educationale
Realizarea
materialelor
informative privind
Planificarea
actiunilor de
promovarea
Desfasurarea
activitatilor de
promovare a ofertei
scolareoferta
educationala

V

Instrumente/
resurse

Prezentarea ofertei
educationale la toate
scolile generale din
zona

Materiale
publicitare

Plan de activitati

Echipa
manageriala
Comisia
de
promovare
a
ofertei scolare
CEAC

Materiale
publicitare

Evaluarea satisfactiei agentilor economici
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Nr.
Crt
.

Denumire
activitate

Revizuirea
chestionarelor de
satisfactie a
agentilor
economici
Aplicarea
chestionarelor
Analiza
chestionarelor

Interpretarea
rezultatelor si
stabilirea
concluziilor

Obiective specifice

Corelarea ofertei
educationale cu
nevoile de calificare,
în condi ii de calitate
a procesului
i
formare profesionala,
în scopul facilitării
tranzi iei de la scoală
la viata activa i
continuării învă ării
pe tor parcursul vietii.
Furnizarea de
programe de formare
continua, reconversie
profesionala si de
evaluare a
competentelor
adaptate la cerintele
de calificare specifice
pietei muncii din zona

VI
Realizare
chestionar de
evaluare

Aplicare
chestionare

Cresterea adaptarii
scolare, medierea
succesului si
integrarea
profesionala a tuturor
elevilor indiferent de
nevoile lor prin

Instrumente/
resurse

Responsabil

Modalităţi
de
evaluare a
obiectivelor

Indicatori de
realizare

30.10.201
4

Realizare
chestionare

Chestionar
revizuit

Chestionare

01.12.201
4

Chestionare
aplicate

Statistica
chestionare

15.12.201
4

Statistica
chestionare

Statistica
chestionare

19.12.201
4

Statistica
chestionare

Numar agenti
economici
chestionati
Numar de agenti
economici
multumiti de
colaborare si care
doresc continuarea
colaborare
Numar de agenti
economici
multumiti de
colaborare si care
doresc continuarea
colaborare

30.04.201
5

Chestionar

Chestionar

30.05.201
5

Aplicare
chestionare

Numar elevi
chestionati

Chestionare

Comisia CEAC
Echipa
manageriala
Comisia proiecte

Evaluare satisfactie elevi
Chestionare
CEAC
Echipa
manageriala
Comisia
dirigintilor
Chestionare
12

Termen

Nr.
Crt
.

Denumire
activitate

Interpretare
chestionare

Obiective specifice

asigurarea accesului
la educatie

Formulare
concluzii
VII
Realizare
chestionar de
evaluare

Aplicare
chestionare
Interpretare
chestionare
Formulare
concluzii

Implicarea activa a
tuturor familiilor in
educatia elevilor
Cresterea adaptarii
scolare, medierea
succesului si
integrarea
profesionala a tuturor
elevilor indiferent de
nevoile lor prin
asigurarea accesului
la educatie

Instrumente/
resurse

Responsabil

Termen

Modalităţi
de
evaluare a
obiectivelor

Indicatori de
realizare

Statistica
chestionare

25.08.201
5

Statistica
chestionare

% elevi multumiti

Statistica
chestionare

30.04.201
5

Statistica
chestionare

Domenii de
imbunatatire
identificate

30.04.201
5

Chestionar

Chestionar

Statistica
chestionare

30.05.201
5
25.08.201
5

Aplicare
chestionare
Statistica
chestionare

Numar parinti
chestionati
% parinti
multumiti

Statistica
chestionare

30.04.201
5

Statistica
chestionare

Domenii de
imbunatatire
identificate

01.11.201
4
17.07.201
5

Realizare
grafic
Fisa de
observare

Grafic realizat

17.07.201

Plan de

Evaluarea satisfactiei parintilor
Chestionare
CEAC
Echipa
manageriala
Comisia
dirigintilor
Chestionare

Realizarea interasistentelor si completarea fiselor de observare

VII
I
Planificarea
interasistentelor
Realizarea
observarii lectiilor
si completarea fisei
de monitorizare
Realizarea

Stabilirea gradului de
utilizare a metodelor
moderne de invatare
la ore

Grafic
interasistente
Fisa de observare a
lectiei

Planuri de
13

CEAC
Echipa
manageriala
Responsabili
curriculare

arii

Minim 2 fise de
observare pentru
fiecare cadru
didactic
Numar planuri de

Nr.
Crt
.

Denumire
activitate

Obiective specifice

planurilor de
imbunatatire

Realizare
autoevaluare cadre
didactice si a
raportului de
autoevaluare
Realizare
autoevaluare
catedre si
raportului
Realizare evaluare
colegiala a
activitatii
intergului
personala si
acordarea
calificativului
X

Responsabil

imbunatatire

IX
Revizuire fisa de
evaluare

Instrumente/
resurse

Diagnosticare a
eficacitatii
educationale pe
fiecare disciplina

Termen

5

Evaluarea catedrelor si a cadrelor didactice
Fisa de evaluare
Echipa
04.07.201
manageriala
5
CEAC
Fisa de evaluare
Echipa
17.08.201
5
managerial
a
Fisa de evaluare

Fisa de evaluare

CEAC

Modalităţi
de
evaluare a
obiectivelor
imbunatatire

imbunatatire

fise de
autoevaluare
rapoarte de
autoevaluare
portofolii
profesori
portofolii
catedre

numar de catedre
care s-au
autoevaluat
numar de cadre
didactice si
membrii
personalnevaluate

17.08.201
5

Echipa
managerial
a

17.08.201
5

ACTIVITATI DE TIP IMBUNATATIRE
Asigurarea conditiilor optime de desfasurare a procesului de invatare
Elaborarea
si Asigurarea
calitatii
Teste initiale
Cadre didactice
15.10.201
Matrice
aplicarea testelor programelor
de
Matrice de
4
evaluare
initiale
invatare
si
evaluare
promovarea
imbunatatirii
Interpretarea
Situatie statistica Responsabili arii 01.10.201
Situatie
14

Indicatori de
realizare

Numar elevi
testati

Numar raporate

Nr.
Crt
.

XI

Denumire
activitate

Obiective specifice

Instrumente/
resurse

rezultatelor
Proiectarea
procesului
de
invatare in functie
de
rezultatele
testelor initiale
Planificarea
activitatii
in
laboratoare,
cabinete,
biblioteca,
baza
sportiva, etc
Monitorizarea
gradului
de
utilizare
a
resurselor:
laboratoare,
cabinete,
biblioteca, etc.
Alcatuirea
de
chestionare privind
procesul
de
invatare
Aplicarea si
interpertarea
chestionarelor
prvind procesul de
invatare

continue.
Asigurarea
unui
mediu sanatos
si
sigur elevilor
Furnizarea
de
programe de invatare
adapatate diferitelor
nevoi
ale
beneficiarilor
educatiei

Responsabil

Planificari

Grafic

Grafic

Termen

Modalităţi
de
evaluare a
obiectivelor

Indicatori de
realizare

curriculare
Cadre didactice

4
15.10.201
4

statistica
Verificare
planificari

Echipa
management
Responsabili
curriculare

15.10.201
4

Grafice activ.
Lab, cab, etc

grafic

Anual

Fisa de
observare
lectie

Numar fise de
observare

Echipa
management
Responsabili
curriculare

teste initiale
100% planificari
realizate

arii

arii

chestionare privind
procesul de
invatare

Cadre didactice

Permanent
anual

Chestionare
aplicate

Numar chestionare
aplicate

Statistica aplicare
chestionare

CEAC

Permanent
anual

Statistica
chestionare

Nr elevi
chestionati

Dezvoltarea practicilor de consiliere profesionala
15

Nr.
Crt
.

Denumire
activitate

Actualizarea si
realizarea unei
banci de date
privind orientarea
scolara si
profesionala
Realizarea de
intalniri cu parintii
si elevii pentru
furnizarea de
informatii cu
privire la cariera si
piata muncii
Consilierea elevilor
si parintilor pentru
alegerea variantei
de continuare a
studiilor prin :
scoala profesional,
liceu zi, liceu seral,
cursuri de
calificare in alte
meserii
XII

Obiective specifice

Extinderea serviciilor
de consiliere
profesionala pentru
toti elevii din scoala

Instrumente/
resurse

Responsabil

Termen

Modalităţi
de
evaluare a
obiectivelor

30.11.201
4

Baza de date

Metodologii in
vigoare

28.08.201
5

Procese
verbale
intalniri

numar intalniri
organizate

Metodologii in
vigoare
Oferta educationala

28.08.201
5

Procese
verbale
intalniri

numar elevi care
continua studiile
numar elevi
consiliati

Baza de date

Echipa
management
CEAC
Consilier educativ
Comisia
dirigintilor

Asigurarea accesului la formare profesionala continua a cadrelor didactice din scoala
Realizarea bazei de Implementarea unor
Baza de date
Echipa
30.10.201 Baza de date
date privind nevoia programe moderne de
management
4
de
formare
formare continua
Comisia
de
profesionala
a
pentru dezvoltarea
dezvoltare
16

Indicatori de
realizare

Baza de date

Baza de date

Nr.
Crt
.

Denumire
activitate

personalului

Obiective specifice

Responsabil

resurselor umane

Pregatirea metodica
prin
activitati
demonstrative
organizate la nivel
de scoala si cerc pe
zona
Instruirea
profesorilor pentru
noile
tehnologii
industriale
Participarea
cadrelor didactice la
cursuri de formare
si examene pentru
obtinerea gradelor
didactice
Participarea
la
actiunile tematice
dezvoltate la nivel
judetean
pe
prblematica
specifica
scolilor
IPT
XII
I

Instrumente/
resurse

Termen

Modalităţi
de
evaluare a
obiectivelor

Indicatori de
realizare

profesionala
activitati metodice

permanent

Procese
verbale
activitati
metodice

Numar activitati
metodice

Cursuri formare

permanent

Diplme
participare

Numar profesori
instruiti

Diplome
/adeverinte
partcipare

numar profesori
partipanti la
programe de
formare
profesionala

Diplome
/adeverinte
partcipare

Numar profesori
participanti la
actiunile tematice
dezvoltate la nivel
judetean pe
prblematica
specifica scolilor
IPT

Cursuri formare

Actiuni tematice
dezvoltate la nivel
judetean pe
prblematica
specifica scolilor
IPT

permanent

Cresterea calitatii educatiei oferite prin dezvoltarea activitatilor extracurriculare
Dezvoltarea
17

Nr.
Crt
.

Denumire
activitate

Obiective specifice

Instrumente/
resurse

Responsabil

competentelor
cheie ale
elevilor
Identificarea
activitatilor
extracurricular
e care permit
dezvoltarea
personala a
elevilor

18

Termen

Modalităţi
de
evaluare a
obiectivelor

Indicatori de
realizare

