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PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE CEAC

Tel/Fax: 0244281949

An şcolar 2017 – 2018
Domeniul B: Eficacitate educaţională
Nr.
crt.

Activităţi

Tipul de activitate

Obiective

Termen

Responsabi
lităţi

1.

Actualizarea
conţinutului
portofoliilor
cadrelor
didactice,
catedrelor
şi
comisiilor,
utilizate
ca
documente de bază în
procesul de evaluare interna.

2.

Îmbunătăţirea
activităţii
metodice privind metodele de
predare- învăţare centrată pe
elev cu accent pe aplicatii
interdisciplinare

Intervenții/activități la nivel de
curriculum și metodologie
didactică.
Activitati
la
nivel
extracurricular
Activitati
la
nivelul
managementului unitatii scolare
Intervenții/activități la nivel de
curriculum și metodologie
didactică
Activitati privind resursa umana

Continuarea unei culturi
şi a unei mentalităţi a Septemb
calităţii
la
nivelul rie 2017
întregului personal al
şcolii

Toate CD membrii
CEAC;
responsabili
comisii

3.

Evaluarea
eficientei Intervenţii/activităţi la nivel de Selectarea
proiectelor Iunie
activităților educative prin proiect
care interesează elevul; 2017
analiza impactului proiectelor
Atragerea unui număr
asupra creșterii randamentului
mare
de
elevi
in
școlar.
activitățile din proiect;
Folosirea achizițiilor ca
suport
in
procesul
instructiv educativ.

Diversificarea
şi Permamodernizarea strategiilor nent
de
predare-învăţare
centrată pe elev;
Colaborarea
cadrelor
didactice in vederea
imbunatatirii activitatii.

Indicatori de
realizare

fişe
de
verificare
a
portofoliilor
profesorilor,
responsabililor
de catedre şi
comisii
Director
- fişe de lucru
CEAC
pe stiluri de
responsabili învăţare; - fişe
comisii
de evaluare fise
de
observare
a
lectiilor
(interasistente)
Prof.
Ene Proiect
de
Sanda
cercetare
Monica
exploratorie
,,Hărţile
timpului,,
în
colaborare cu
UNA
Bucureşti
Simpozion
naţional
cu
participare

Instrumente
de evaluare
-portofolii
comisii, cadre
didactice

-chestionar,
-interviu,
proces verbal

-chestionare,
interviuri,
diplome.
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4.

5.

.
Încurajarea
cadrelor
didactice de a se implica în
desfăşurarea unor proiecte
şcolare şi extraşcolare.

Intervenții/activități la nivel Iniţierea de proiecte de
extracurricular.
cercetare pedagogică –
Activitati
privind
resursa utilizarea
experienţei
umana.
ştiinţifice;
Activitati de proiect.
Valorificarea experienţei
acumulate în cadrul
proiectelor de cercetare
pedagogică, în comisiile
metodice, prin ateliere de
lucru la nivel de şcoală;
Imbunătăţirea
calităţii
activităţilor educative.
Participarea cadrelor didactice Activitati la nivel de curriculum Participarea
cadrelor
la cursuri de formare continuă si metodologie didactica
didactice la cursuri de
privind utilizarea metodelor
formare continuă privind
moderne de evaluare
utilizarea
metodelor
moderne de evaluare
Diseminarea
informatiilor obtinute în
cadrul
comisiilor
metodice

Permanent

Permane
nt

internaţiona-lă
,,Să
ne
implicăm
cu
responsabilitate în viaţa
celor de lângă
noi,,
voluntariat.
Responsabil - planurile si portofoliul
comisie
rezultatele
comisiei
proiecte si proiectelor
programe
avizate
educative

Prof. Alecu -numarul
-fise
de
Elena
cadrelor
evaluare
didactice
procesele
participante la verbale
ale
cursuri
de comisiilor
formare
metodice
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Domeniul A: Capacitate instituţională
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Activităţi

Tipul de activitate

Obiective

Termen

Actualizarea bazei de date a Intervenţii/activităţi privind
școlii în vederea funcţionării baza materială şi dotarea.
și raportării corecte la nivel
naţional şi local;
Cresterea calitatii actului Intervenţii/activităţi privind
educational-terapeutic
prin baza materială şi dotarea
diversificarea
materialului
didactic auxiliar.

Asigurarea
comunicării Iunie
interne/externe
eficiente; 2018
Monitorizarea rezultatelor
evaluărilor interne/externe.
Elaborarea unui set de Iunie
materiale didactice auxiliare 2018
necesare
activitatilor
educativcompensatoriirecuperatorii;
Imbunatatirea manualului
de bune practici existent in
scoala.

Preocuparea conducerii pentru Intervenţii/activităţi privind
imbunatatirea dotarii spatiilor baza materială şi dotarea.
scolare.
Atragerea de resurse
financiare de la bugetul local,
resurse proprii şi sponsorizări
pentru creşterea calităţii
procesului instructiv-educativ

Continuarea
preocuparii Iunie
conducerii scolii pentru 2017
imbunatatirea
dotarii
spatiilor
scolare,
prin
analiza in mod continuu a
nevoilor unitatii sub acest
aspect;
Implicarea
cadrelor
didactice în atragerea de
sponsori;
Valorificarea
resurselor
financiare
proprii
în
asigurarea bazei materiale

Responsabi
lităţi
Responsabil
baza de date

Indicatori de
realizare

-completarea
bazei de date;
-informări
corecte;
Responsabil -numarul
comisie
materialelor
proiecte si didactice
programe,
auxiliare.
responsabil -calitatea
comisia de manualului de
promovarea bune practici.
imaginii
scolii
Director
-numărul
obiectelor de
mobilier
achiziţionate.

Instrumente de
evaluare
-proces verbal

-manual
de
bune practici
-auxiliare
didactice

-proces verbal
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Domeniul C: Managementul calităţii
Nr.
crt.

Activităţi

Tipul de activitate

1.

Revizuirea periodică a ofertei Activitati la nivel de curriculum
educaționale a şcolii
si metodologie didactica
Intervenții/activități la nivel
extracurricular

2.

Îmbunătăţirea
evaluării Intervenţii/activităţi
calităţii activităţii corpului resursa umană
profesoral.

3.

Realizarea
Planului
dezvoltare al unitatii
perioada 2017-2022

Director,
Prof.: Lixandru Iuliana

Obiective

Termen

Definirea
ofertei Martie
educaţionale
prin 2018
cunoaşterea aşteptărilor
din partea părinţilor, a
comunităţii, a elevilor;
Coordonarea ofertei cu
cerinţele comunităţii.

privind Eficientizarea
autoevaluării
şi
a
evaluării
activităţii
personalului didactic al
şcolii în vederea creşterii
calităţii şi a transparenţei
procesului de evaluare.

de Intervenţii/activităţi
privind
pe resursa umană
Activitati la nivel de curriculum
si metodologie didactica

Feb.
2018
Iunie
2018

Responsab Indicatori de
ilităţi
realizare

Instrumente de
evaluare

Director
-promovarea
Prof. Chivu ofertei
Ileana
educaţionalecreşterea
numărului de
elevi care se
înscriu
în
şcoala
noastră.
Responsabi -punctajele
li Comisii ridicate
metodice si obţinute
în
de
urma aplicării
cercetare
fişelor
de
stiintifica
evaluare
anuală.

-pliant;
-site-ul şcolii

Identificarea echipei de Oct. 2017 Director
intocmire a PDI
Realizarea unui sondaj si
matrice SOWT
Initierea actiunilor de
realizare
a
celor
planificate

-nr.
activitati
realizate

-raport
de
autoevaluare
(semestrial,
anual);
-fişă anuală de
evaluare
a
activităţii
cadrelor
didactice.
de -PDI

Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii
Coordonator, Inv.-ed.: Ene LarisaMariana
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