
                                                                                                                                                                                
                COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII   
                CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA  
                 Sighetu Marmatiei, Str.Tisei, nr1 

PLANUL OPERAŢIONAL 
 

AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A 
CALITĂŢII  

                               an şcolar: 2016-2017 
 

ŢINTA: DEZVOLTAREA UNOR PRACTICI EDUCAŢIONALE ÎN CONCORDANŢĂ CU NEVOILE ELEVILOR  
Obiectiv specific: Promovarea învăţării centrate pe elev şi îmbunătăţirea metodelor de predare/invaţare/evaluare  

ACTIVITĂŢI 
INSTRUMENTE/ 

RESPONSABILI TERMEN 
MODALITĂŢI DE  INDICATORI DE 

 

RESURSE EVALUARE  
REALIZARE  

    
 

 Monitorizarea (prin Şedinţele comisiilor Director Permanent -  Portofoliul - Minim 1 activități 
 

      interasistenţe) şi consilierea metodice Coordonator  profesorilor şi al  asistate de către 
 

personalului didactic, pentru Interasistențe CEAC  elevilor  fiecare cadru didactic 
 

adaptarea demersurilor didactice Lecţii demonstrative Diriginţii /  -  Fişe de observare a - 75% din cadrele 
 

la învăţarea centrată pe elev şi  Învăţătorii  lecţiilor  didactice utilizează în 
 

pe dobândirea competenţelor  Cadrele didactice    activitatea de 
 

cheie      predare/învăţare  
 

 
 
 
 
 
 


 Monitorizarea sistematică a Grafic de monitorizare Coordonator Conform - Fişe de monitorizare - Diminuarea / 

ritmicităţii notării, conform afişat în sala CEAC graficului  (criterii / indicatori)  eliminarea aspectelor 
procedurii interne profesorală      negative constatate în 

  Membrii CEAC     verificările anterioare 

      - Eliminarea cazurilor 

       de nerespectare a 

       principiului evaluării 

       ritmice şi motivate 

Obiectiv specific: Identificarea nevoilor de remediere şi progres      


 Aplicarea testelor de evaluare Seturi de teste iniţiale Membrii CEAC Octombrie - Fişe cu T.I. - - Toate cadrele didactice 
iniţială; analiza rezultatelor,   2016  Analiza rezultatelor  au aplicat T.I. 
măsuri de remediere și de Rapoarte şi planuri de    Măsuri de - Toate cadrele 
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 îmbunătățire remediere - ale cadrelor    îmbunătăţire – să  didactice și-au stabilit 
  didactice/comisiilor    existe în portofoliile  măsuri de remediere și 

  metodice    cadrelor didactice şi  îmbunătățire 

       în baza de date   

       CEAC   

      -  Raportul şi planul de   

       îmbunătăţiri, în baza   

       de date CEAC   

 Monitorizarea evoluţiei şcolare, Situaţia evaluării pe Membrii CEAC Semestrial - Fişe de înregistrare - Progresul înregistrat la 
 urmărirea progresului şcolar, parcurs şi finale    a evoluţiei şcolare –  sfârșitul 

 înregistrarea şi analiza critică a      T.I./ M.S./M.A  semestrului/anului 

 rezultatelor pentru toate        școlar față de 

 disciplinele        rezultatele obținute la 

         T.I. 

 Verificarea periodică a - Grafic de verificare Membrii CEAC Octombrie - Fişe de - Diminuarea / 
 portofoliilor profesionale ale  afişat în sala  2016  monitorizare  eliminarea aspectelor 
 cadrelor didactice şi ale  profesorală  Aprilie  (criterii / indicatori)  negative constatate în 

 comisiilor metodice - Fişă de verificare  2017    verificările anterioare 
   (criterii/indicatori)       

        

Obiectiv specific: Creşterea eficacităţii actului educaţional       

 Evaluarea eficienței activităților Chestionare elevi Membrii CEAC Februarie  - Fedbak-ul primit de - Nr. elevilor atrași în 
 educative asupra creșterii    2017  la elevi  activitățile educative 

 actului educațional       - Nr. de proiecte care 

         interesează elevul 

 Utilizarea tehnologiei Rapoarte ale comisiilor Secretar CEAC Permanent - Portofoliile - Cunoaşterea şi 

 

informaţiei în actul de predare- 

 

metodice din care să 

 

 

 

 

 

 

  

Catedrelor 

 

  

utilizarea IT în 
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 evaluare rezulte gradul de      activitatea didactică 
  utilizare al IT      de către 100 % dintre 

  (procentual)      profesori 

 Analiza rezultatelor obţinute Registru de Membrii CEAC  - Analiza rezultatelor - Nr. diplomelor de 
 la activităţile extraşcolare / monitorizare a      participare 

 extracurriculare activităților  Iunie 2017   - Nr. premiilor obținute 

  extraşcolare şi      (nivel internațional, 

  extracurriculare      național, județean) 

  Portofoliile cadrelor       

  didactice       

Obiectiv specific: Diminuarea impactului trecerii de la un ciclu şcolar la altul      

 Continuarea programului intern Lecţii în parteneriat Coordonator CEAC permanent - PV ale comisiilor - Diversificarea 
 profesor – învăţător, la Profesori   metodice  contextelor curriculare 

  clas a IV-a şi la   -   Fişe de evidenţă a  de dobândire a 

  toate disciplinele    activităţilor  experienţei didactice 

    Educatoare  - Analiză de impact - Diminuarea 

  Activităţi în parteneriat Consilierul şcolar     problemelor de 

  cu grădiniţele sursă      adaptare şcolară 

  pentru şcolarizarea      apărute la trecerea de 

  copiilor în ciclul primar      la un ciclu de 

         şcolarizare la altul 

ŢINTA: IMPLEMENTAREA ŞI CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE 

Obiectiv specific: Formarea şi dezvoltarea unei culturi a calitatii educaţiei la nivelul intregului personal al scolii, elevi, parinti 
          

    Administrator site Permanent - Site - Actualizarea  

 

Utilizarea site-ului şcolii si a 

paginii facebook   Site-ul şcolii= școală     permanentă a site-ului 

 pentru informaţii referitoare la        școlii cu informații 

 calitate        privind activitatea 

         CEAC 

         

 Îmbunătățirea sistemului de Crearea unui  blog  al Reprezentat  părinți 
Februarie 
2017 - Feedback primit de la - Diversificarea 

 comunicare formală externă cu școlii  în CEAC  părinți  modalităților de 

 părinții        comunicare cu părinții 

 Determinarea gradului de Masă rotundă Coordonator CEAC Iunie 2017 - Feedback primit de la - Toate cadrele 

 creștere a eficienței   Cadre didactice  cadrele didactice  didactice cunosc și 

 

activităților desfășurate în 

școală, în urma implementării        aplică procedurile 
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     SCIM 

SCIM      
 
ŢINTA: IMBUNĂTĂŢIREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE ŞI PERSONALE A PERSONALULUI DIDACTIC ŞI 
DE CONDUCERE ÎN VEDEREA CREŞTERII CALITĂŢII SERVICIILOR  
Obiectiv specific: Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi de conducere prin participarea la activităţi de formare continuă 

 Perfecţionare prin obţinerea Inspecţiile curente şi Responsabilul Pe tot  - Procese verbale ale - Susținerea și 
 

 examenului de definitivat şi speciale comisiei de parcursul  Comisiei de formare  promovarea 
 

 grade didactice Examenele de acordare formare continuă anului  continuă  examenelor de 
 

  a gradelor didactice  şcolar    definitivat și grade 
 

        didactice 
 

         
 

 Participarea cadrelor didactice Stagii de formare Coordonator Pe tot  - Procese verbale ale  - Participarea a peste 
 

 si de conducere la stagii de continuă organizate în CEAC parcursul  Comisiei de formare  25% din cadrele 
 

 formare continuă -programe funcţie de nevoile Responsabilii anului  continuă  didactice la stagii de 
 

 acreditate cadrelor didactice şi ale comisiilor şcolar    formare continuă în 
 

  elevilor metodice     anul şcolar 2016-2017 
 

         
 

 Organizarea şi monitorizarea Informațiile însușite la Cadre didactice Anual  - Procese verbale ale  - Realizarea cel puțin a 
 

 diseminării activităţilor de cursurile de    CP în care are loc  unei  activități de 
 

 perfecţionare perfecționare, relevante    diseminarea  diseminare/an 
 

  pentru activitatea școlii    informaţiilor primite   
 

      la stagiile de formare   
 

      - Lecţii demonstrative   
 

      - Adeverinţe   
 

      - Certificate   
 

      - Portofolii   
 


 Inițierea și realizarea unei Materialele furnizate de Membrii CEAC mai  2017 - Feedback  primit în - Implicarea a cel puțin 

 

 

Brosuri  a profesorilor de sprijin 
din  scoala  cadrele didactice Cadre didactice   urma promovării  5 cadre didactice în 

 

  interesate implicate   brosurii  realizarea revistei 
 

         
 

         
 

 Analiză a culturii Chestionar aplicat Membrii CEAC Mai 2017 - Feedback primit de - Îmbunătățirea 
 

 organizaţionale colectivului didactic    la cadrele didactice  eventualelor aspect 

negative 
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ŢINTA: ADAPTAREA OFERTEI EDUCAŢIONALE ŞI FORMĂRII PROFESIONALE LA CERINŢELE PIEŢII MUNCII, A NEVOILOR 

 

 INTERESELOR ELEVILOR       
 

 Obiectiv specific: Consilierea elevilor prin activitati specifice 

 Consilierea elevilor din  clasa a Baterii de teste Directorul şcolii Mai 2017 - Monitorizarea - Participarea 100% a 
 VIII a şi a părinţilor acestora specifice Psihologul scolar   rezultatelor  elevilor din clasa a 

 prin activităţi specifice de Şedinte de consiliere şi    admiterii  VIII-a la şedinţele de 

 consiliere şi orientare orientare    absolvenţilor clasei  consiliere şi orientare 

      a VIII-a în ciclul   

      inferior al liceului   

     - Observarea   

      activităţilor   

Obiectiv specific: Relaţia aptitudini-oportunităţi educaţionale şi profesionale - promovarea ofertei educaţionale la nivel local şi zonal 

 Elaborarea tehnicilor şi Site-ul scolii Coordonator CEAC Februarie - Pliante - Realizarea în 
 metodelor de marketing în Materiale publicitare  2017 - Brosuri  proportie de 100% a 

 vederea promovării ofertei Şedinţe cu părinţii Profesorii diriginţi     planului de 

 şcolare 2017-2018  ai claselor a VIII-a     şcolarizare 

   Responsabil OSP      

         

 Popularizarea şi promovarea Târguri de oferte Psiholog şcolar Mai 2017 - Participarea la   

 ofertei educaţionale propusă educaționale Membrii CEAC   târguri de oferte   

 pentru anul şcolar 2017-2018, Cadre didactice    educaționale   

 prin metodele de marketing Elevi   - Procese verbale –   

 stabilite. Părinți    şedinte cu părinţii   

         

         

Coordonator CEAC, 
PROF. MARFICI ORESIA  
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