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PORTOFOLIUL COMISIEI
DE EVALUARE ŞI ASIGURAREA
CALITĂŢI I
Documentele care fac parte din portofoliul Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii
sunt:

















Legislaţie
Regulamentul Comisiei de Evaluare şi Asigurarea Calităţii
Strategia de evaluare internă a calităţii
Ghidul Comisiei de Evaluare şi Asigurarea Calităţii în unităţile de învăţământ
preuniversitar (partea I şi partea II)
Planul operaţional al comisiei
Fişa cu atribuţiile membrilor comisiei
Planificarea calendaristică a activităţilor
Dosare cu chestionare aplicate cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar
Dosare cu fisele de observare a lecţiilor
Dosar cu rapoartele de autoevaluare ale cadrelor didactice
Dosar cu rapoartele de activitate ale comisiilor
Dosar cu procesele verbale ale întâlnirilor comisiei
Dosar cu rapoarte de evaluare
Dosar cu planuri de îmbunătăţire şi rapoarte de inspecţie
Dosar cu statistici şi situaţii semestriale pe programe de învăţare
Diverse documente
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ORGANIGRAMA C.E.A.C

DIRECTOR
NICOLAE
LOREDANA
COORDONATOR
CEAC
STEMATE ELENA

MEMBRII
COMISIEI:
( CADRE DIDACTICE)
COSTACHE IOANA,
ISPAS ALINA
CONSTANTINESCU
SORINA)

REPREZENTANTUL
PĂRINŢILOR:
OANCEA ROXANA

REPREZENTANTUL
CONSILIULUI
LOCAL:
DINCĂ IULIAN

REPREZENTANTUL
FONDATORULUI:
VASILE IULIAN
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COMPONENŢA COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA
CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE

NR.
CRT.

NUMELE SI PRENUMELE
MEMBRILOR DIN COMISIE

1

STEMATE ELENA

2

COSTACHE IOANA

Secretar – profesor ptr.
înv primar

3

CONSTANTINESCU SORINA

Membru – profesor ptr.
înv primar

4

ISPAS ALINA

Membru – profesor ptr.
înv preşcolar
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OANCEA ROXANA
DINCĂ IULIAN

CALITATEA ÎN COMISIE
RESPONSABIL – profesor ptr.
înv primar

Membru – reprezentant al
Comitetului de părinţi
Reprezentant al Consiliului Local

6
7

VASILE IULIAN

Membru – reprezentant al
fondatorului
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DESCRIEREA SARCI NILOR ŞI A PRINCIPALELOR
ACTIVITĂŢI
NR.
CRT.

1.

NUMELE ŞI
PRENUMELE
MEMBRULUI DIN
COMISIE

STEMATE ELENA
(RESPONSABILUL
CEAC)

SARCINILE SPECIFICE ŞI ACTIVITĂŢILE CORELATE




























Responsabil al subcomisiei de elaborare, aplicare şi
interpretare a documentelor oficiale
Responsabilul al subcomisiei de analiză SWOT şi
elaborare a planurilor de îmbunătăţire
Membru subcomisiei de elaborare, aplicare şi
interpretare a chestionarelor
Membru al subcomisiei
de selectare, păstrare şi
verificare a materialelor
Membru al subcomisiei pentru contestaţii
Membru al subcomisiei
de elaborare , aplicare şi
verificare a orarului
Responsabil al subcomisiei pentru observarea predării
şi învăţării
Responsabil al
subcomisiei
pentru identificarea
punctelor slabe
Membru al subcomisiei
de verificare a ritmicităţii
notării şi evaluării corecte a elevilor
Responsabil al subcomisiei de monitorizare a
documentelor oficiale
supervizează întreaga activitate a comisiei;
elaborează planurile operaţionale şi de acţiune al
comisiei;
realizează planul de îmbunătăţire;
realizează raportul de evaluare;
monitorizează activitatea comisiei;
revizuieşte şi optimizează politicile şi procedurile
subcomisiilor din care face parte;
reactualizează baza de date a subcomisiei de
monitorizare a documentelor oficiale;
realizează observarea lecţiilor;
evaluează activitatea comisiei;
realizează formularul de monitorizare internă;
verifică modul de completare a documentelor şcolare;
monitorizează activitatea comisiilor
introduce informaţiile în baza de date
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2.

COSTACHE IOANA
(secretarul CEAC)




















Responsabilul subcomisiei de selectare, păstrare şi
verificare a materialelor
Membru al subcomisiei pentru contestaţii
Membru al subcomisiei p e n t r u o b s e r v a r e a
predării şi învăţării
Membru al subcomisiei de p e n t r u v e r i f i c a r e a
ritmicităţii notării şi evaluării corecte a
elevilor

Membru al subcomisiei de elaborare, aplicare şi
interpretare a chestionarelor
asigură informarea membrilor comisiei despre tematica
şedinţelor de lucru;
rezolvă problemele operative ce intervin în activitatea
comisiei;
asigură armonizarea grupurilor de lucru ale CEAC;
elaboreaza chestionare şi fişe de evaluare;
gestionează întreaga documentaţie a comisiei;
elaborează documentele de lucru ale comisiei;
realizează observarea lecţiilor;
monitorizează procedurile specifice;
verifică portofoliile cadrelor didactice
actualizează avizierul CEAC
monitorizează activitatea comisiilor metodice
întocmeşte procese verbale ale şedinţelor comisiei
CEAC şi a subcomisiilor din care face parte

6

3.
CONSTANTINESCU
SORINA
(membru al CEAC)



Responsabilul subcomisiei de monitorizare a
activităţilor extraşcolare şi xtracurriculare
 Membru al subcomisiei de monitorizare a documentelor
oficiale
 Responsabilul subcomisiei de monitorizare a
activităţilor extraşcolare şi extracurriculare
 M e m b r u a l su b c om i s i e i d e an a l i z ă S WO T ş i
d e e l a b o r a r e a p l an u r i l o r d e î m bu n ăt ă ţ i r e
 Responsabilul subcomisiei pentru contestaţii
 Responsabilul subcomisiei pentru elaborarea ,
aplicarea şi verificarea orarului
 Membru al subcomisiei pentru observarea predării şi
învăţării
 Responsabil al subcomisiei pentru verificarea
ritmicităţii notării şi evaluării corecte a elevilor
 elaborează chestionare şi fişe de evaluare;
 monitorizează
activităţile
extraşcolare
şi
extracurriculare;
 monitorizează modul de completare a documentelor
oficiale;
 revizuieşte şi optimizează politicile şi procedurile
subcomisiilor din care face parte;
 reactualizează baza de date a subcomisiei de
monitorizare
a
activităţilor
extraşcolare
şi
extracurriculare;
 întocmeşte procesele verbale ale subcomisiei de
monitorizare a documentelor oficiale;
 colectează dovezi pentru întocmirea raportului de
autoevaluare;
 participă la întocmirea documentelor de proiectare la
nivelul CEAC.
 monitorizează frecvenţa elevilor
 monitorizarea aplicării procedurilor
 monitorizează activitatea de elaborare a orarului
şcolii

4.
ISPAS ALINA
(membru al CEAC )



Responsabilul subcomisiei de elaborare, aplicare şi
interpretare a chestionarelor
 Membru al subcomisiei de analiză SWOT şi elaborare
a planurilor de îmbunătăţire
 Membru al subcomisiei pentru elaborarea , aplicarea
şi verificarea orarului
 Membru al subcomisiei de monitoritizare a
documentelor oficiale
 Membru al subcomisiei pentru observarea predării şi
învăţării
 Membru al subcomisiei deidentificare a punctelor
slabe
 elaborează chestionare şi fişe de evaluare;
 aplică şi interpretează chestionare;
 monitorizează activităţile din punct de vedere al
analizei SWOT;
 revizuieşte şi optimizează politicile şi procedurile
subcomisiilor din care face parte;
 reactualizează baza de date a subcomisiei de analiză
SWOT;
 întocmeşte procesele verbale ale subcomisiei de
monitorizare
a
activităţilor
extraşcolare
şi
extracurriculare;
 colectează dovezi pentru întocmirea raportului de
autoevaluare;
 participă la întocmirea documentelor de proiectare la
nivelul CEAC.

5.

OANCEA ROXANA
(reprezentantul
Comitetului de Părinţi)









6.

7.

DINCĂ IULIAN
(reprezentant
Consiliul Local)

VASILE IULIAN –
( reprezentant al
fondatorului)








Membru al subcomisiei de monitorizare a activităţilor
extraşcolare şi extracurriculare
Membru al subcomisiei pentru identificarea punctelor
slabe
asigură relaţia dintre CEAC şi Comitetul de Părinţi;
contribuie la gestionarea dovezilor;
elaborează chestionare şi fişe de lucru ale subcomisiei;
monitorizarea alegerii CDŞ/CDL;
participă la întocmirea documentelor de proiectare la
nivelul CEAC.
Membru al Subcomisiei de monitorizare a activităţilor
extraşcolare şi extracurriculare
Asigură relaţia dintre CEAC şi Consiliul Local

Membru al Subcomisiei de analiză SWOT
Membru al Subcomisiei de selectare, păstrare şi
verificare a materialelor
Asigură relaţia dintre CEAC şi fondatorul instituţiei
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SUBCOMISIILE DE LUCRU
1) Subcomisia de elaborare şi aplicare a procedurilor operaţionale şi a
chestionarelor
Se elaborează chestionare de către membrii subcomisiei, care se aplică conform
calendarului activităţilor;
după aplicarea chestionarelor se elaborează un material de interpretare a rezultatelor.
◄ Membrii subcomisiei de elaborare, aplicare şi interpretare a chestionarelor:
Responsabil: ISPAS ALINA
Stemate Elena- membru
Costache Ioana- membru
◄ Instrucţiuni de lucru:
 membrii subcomisiei elaborează chestionarele pe bază analizei de nevoi
 chestionarele se aplică conform nevoilor personalului căruia i se solicită anumite
răspunsuri
 se colectează chestionarele şi se analizează
 pe baza analizei se elaborează de către responsabilul subcomisiei un raport final
care să cuprindă interpretarea rezultatelor
◄ Monitorizarea procedurii:
 se realizează de către şeful subcomisiei
◄ Periodicitate:
 conform calendarului de activităţi
◄ Analiza procedurii:
 se face în cadrul subcomisiei şi în cadrul comisie CEAC
 prezentarea activităţii se face şi în consiliul profesoral
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2)

Subcomisia de analiză SWOT şi de elaborare a planurilor de îmbunătăţire
Se elaborează planuri de îmbunătăţire , în urma revizuirii activităţii desfăşurate;

◄ Membrii subcomisiei de analiză SWOT şi de elaborare a pălanurilor de
îmbunătăţire:
Responsabil: STEMATE ELENA
Contantinescu Sorina- membru
Vasile iulian- membru
◄ Instrucţiuni de lucru:
 membrii subcomisiei analizează punctele tari şi slabe ale activităţii înstructiveducative
 elaborează analiza SWOT
 pe baza analizei se elaborează de către responsabilul subcomisiei un raport final
care să cuprindă interpretarea rezultatelor
 pe baza punctelor slabe se elaborează planurile de îmbunătăţire
◄ Monitorizarea procedurii:
 se realizează de către şeful subcomisiei
◄ Periodicitate:
 conform calendarului de activităţi
◄ Analiza procedurii:
 se face în cadrul subcomisiei şi în cadrul comisie CEAC
 prezentarea activităţii se face şi în consiliul profesoral
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3)

Subcomisia de selectare, verificare şi arhivare a materialelor

◄ Conform documentelor de calitate din şcoală, fiecare membru implicat în
asigurarea calităţii va avea un document care să cuprindă materialele obligatorii în
portofoliul personal.
◄ Membrii subcomisiei de selectare, pastrare şi verificare a materialelor:
Responsabil: COSTACHE IOANA
Stemate Elena - membru
Vasile Iulian – membru
◄ Instrucţiuni de folosire:
 pe baza documentelor comisiei de calitate, la începutul anului şcolar şi apoi pe
parcursul întregului an şcolar se urmăreşte selectarea materialelor, mai ales a
dovezilor aferente principiilor de calitate
 se realizează păstrarea materialelor conform documentelor comisiei de calitate
 după selectarea materialelor şi dovezilor se realizează evaluarea prin fişa de
evaluare completată de către membrii subcomisiei
◄ Monitorizarea procedurii:
 se realizează de către şeful subcomisiei
◄ Periodicitate:
 conform calendarului
◄ Analiza procedurii:
 se face prin raportul de autoevaluar
4) Subcomisia de monitorizare a documentelor oficiale
◄ Având în vedere importanţa documentelor oficiale (mai ales cataloage) se urmăreşte
modul în care acestea sunt completate şi periodicitatea completării.
◄ Membrii comisiei de verificare a modului de completare a documentelor oficiale:
Responsabil: STEMATE ELENA
Constantinescu Sorina- membru
Ispas Alina - membru
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◄ Instrucţiuni de lucru:
 se completeaza fişa de verificare a cataloagelor de către membrii subcomisiei,
conform unei împărţiri planificate a acestor documente
 se extrag din fişe aspectele constatate şi urmează aplicarea măsurilor de corectare
a erorilor constatate
◄ Monitorizarea procesului:
 se face de către şeful subcomisiei
◄ Periodicitate:
 conform calendarului de activităţi
◄ Analiza procedurii:
 în cadrul CEAC
 în Consiliul Profesoral

5) Subcomisia de monitorizare a activităţilor extraşcolare şi extracurriculare
◄ Având în vedere importanţa educaţiei nonformale se urmăreşte modul în care sunt
realizate activităţile extraşcolare şi extracurriculare , conform planului de activităţi
◄ Membrii comisiei de monitorizare a activităţilor extraşcolare şi extracurriculare:
Responsabil: STEMATE ELENA
Oancea Roxana- membru
Dincă Iulian-membru
◄ Instrucţiuni de lucru:
 membrii subcomisiei monitorizează modul în care sunt realizate activităţile
extraşcolare şi extracurriculare , conform planului de activităţi
◄ Monitorizarea procedurii:
 se realizează de către şeful subcomisiei
◄ Periodicitate:
 conform calendarului de activităţi
◄ Analiza procedurii:
1
0

 se face în cadrul subcomisiei şi în cadrul comisie CEAC
 prezentarea activităţii se face şi în consiliul profesoral
6) Subcomisia pentru contestaţii
◄ Se constituie o subcomisie de contestaţii referitoare la: acordarea calificativelor,
la programele de învăţare (note), la aplicarea sancţiunilor pentru elevi/cadre didactice,
auxiliare sau nedidactice şi alte măsuri care se pot contesta.
◄ Membrii subcomisiei de contestaţii:
Constantinescu Sorina – responsabil
Stemate Elena– secretar
Costache Ioana – membru
◄ Instrucţiuni de lucru:
 completarea unui formular de contestaţie
 în cazul în care contestaţia nu este justificată, este respinsă
 dacă este justificată, urmează analiza formularului de contestaţie şi a
argumentelor contestaţiei, prin investigarea aspectelor semnalate
 prin analiza şi investigaţiile aspectelor contestatate se elaborează documentul
care cuprinde măsurile de remediere şi modalităţile de aplicare ale acestora
◄ Monitorizarea procedurii:
 se realizează de către şeful comisiei
◄ Periodicitate:
 conform calendarului de acţiuni
 permanent
◄ Analiza procedurii:
 în subcomisie
 în comisia CEAC
 în raportul de autoevaluare

1
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7) SUBCOMISIA pentru elaborarea, aplicarea şi verificarea orarului
◄ Responsabilul subcomisiei elaborează orarul şcolii conform reglementărilor legale şi
cu respectarea planurilor cadru.
◄ Membrii subcomisiei de elaborare, aplicare şi verificarea orarului:
CONSTANTINESCU SORINA– responsabil
Stemate Elena – secretar
Ispas Alina– membru
◄ Instrucţiuni de folosire:
 membrii subcomisiei urmăresc modul de îndeplinire a programului conform
orarului aprobat în Consiliul de Administraţie
 verificarea orarului se va face conform planificării
 pentru o eficientă monitorizare, fiecare sală de clasă va avea afişat orarul clasei,
orarul cadrului didactic titular de clasă şi a cadrelor didactice care mai desfăşoară
ore în sala respectiv
 fiecare membru al subcomisiei va efectua pe parcursul unei luni cel puţin două
monitorizări conform programului, cu completarea fişei de monitorizare a
orarului
◄ Monitorizarea activităţii subcomisiei:
 se realizează de către membrii subcomisiei/echipa managerială
◄ Periodicitate:
 bilunar/săptămânal
◄ Analiza procedurii:
 se face în cadrul subcomisiei şi în cadrul Comisiei CEAC
 prezentarea activităţii se face şi în Consiliul Profesoral şi Consiliul de
Administraţie

1
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8) SUBCOMISIA pentru
Observarea predării şi învăţării
◄ Defineşte modul şi mijloacele de realizare a activităţilor de asistenţă la ore de
către cei investiţi cu această responsabilitate. Procedura se aplică tuturor
membrilor personalului didactic.
◄ Membrii subcomisiei:
STEMATE ELENA– responsabil
Ispas Alina– membru
Costache Ioana – membru
Constantinescu Sorina – membru
RESPONSABILII DE CATEDRE/COMISII METODICE – membri

◄ Instrucţiuni de lucru:
 Afişarea graficului de monitorizare la panoul CEAC (preferabil la
începutul fiecărei săptămâni)
 Efectuarea observării activităţilor la clasă:
 Verificarea documentelor de proiectare didactică (unde este cazul)
 Pregătirea pentru lecţie
 Evaluarea activităţii cadrului didactic pe parcursul lecţiei
 Evaluarea activităţii elevului pe parcursul lecţiei
 Lista de strategii şi materiale ajutătoare folosite
1
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 Verificarea portofoliului cadrului didactic, pe baza listei primite la
începutul anului şcolar
 Completarea fişei de observare a lecţiei, precizarea punctelor tari şi slabe,
precum şi calificativul acordat cadrului didactic asistat
 Elaborarea planurilor de îmbunătăţire, acolo unde este cazul, cu termene
clare de realizare
 Colectarea fişelor de observare în portofoliul comisiei
 Elaborarea de către responsabilul subcomisiei a unui raport final care să
cuprindă interpretarea rezultatelor
◄ Monitorizarea procedurii:
 Se realizează de către responsabilul comisiei de calitate, care este şi
responsabilul acestei subcomisii.
◄ Periodicitate:
 Conform calendarului de planificare a observării lecţiilor
◄ Analiza procedurii:
 În cadrul subcomisiei
 În cadrul CEAC
 În cadrul Consiliului profesoral
În cadrul acestei proceduri se pot avea în vedere şi următoarele elemente
descriptive, care ilustrează aprecieri despre procesul de învăţare:
Puncte tari
Nivel mediu
Puncte slabe
◦ Activităţile sunt foarte bine
pregătite, ceea ce nu împiedică
valorificarea unor ocazii
neanticipate, dar productive,
care apar în timpul lecţiilor/
activităţilor practice.
◦ Entuziasmul şi angajamentul
cadrelor didactice îi inspiră pe

◦ Conţinutul materialului
prezentat este exact, planificat
şi prezentat în mod clar şi
eficace.
◦ Metodele de lucru sunt
adecvate sarcinilor şi le
îngăduie elevilor să
înregistreze un progres

◦ Stăpânirea disciplinei de
către cadrul didactic este
inadecvată pentru nivelul
solicitat.
◦ Metodele de evaluare sunt
inadecvate, pentru a oferi
elevilor o imagine clară şi
critică în ceea ce priveşte
1
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elevi, care răspund bine la
provocările prezentate.
◦ Cadrele didactice
demonstrează autoritate şi o
bună cunoaştere a colectivului
de elevi.
◦ În decursul unei anumite
perioade de timp, metodele
folosite variază şi elevii
utilizează modalităţi de lucru
diferite.
◦ Evaluarea este bine
organizată.
◦ Cadrele didactice
formulează comentarii
eficiente în ceea ce priveşte
lucrările scrise ale elevilor,
astfel încât aceştia să poată şti
cât de bine învaţă şi cum îşi
pot îmbunătăţi rezultatele.
◦ În cadrul activităţii de
predare se promovează
cercetarea pe cont propriu şi
utilizarea eficientă a timpului
elevilor.

satisfăcător.
◦ Lecţiile/activităţile practice
au obiective clare şi elevii ştiu
ceea ce fac.
◦ Cadrele didactice ajută elevii
să îşi planifice în mod eficient
timpul.
◦ Lucrările sunt notate în mod
regulat şi precis, iar
comentariile scrise îi ajută pe
elevi să înţeleagă unde au
greşit şi ce trebuie să facă
pentru a remedia greşelile.
◦ Elevii reacţionează pozitiv în
timpul lecţiilor/lucrărilor
practice, răspund la întrebări şi
participă la discuţii.
◦ Cadrele didactice îi
încurajează pe elevi să lucreze
eficient pe cont propriu, dar
anumiţi elevi rămân prea
dependenţi de cadrul didactic.

rezultatele şi progresul pe care
îl realizează la disciplina
respectivă.
◦ Elevii nu înţeleg ce trebuie
să facă pentru a-şi îmbunătăţi
performanţa.
◦ Se folosesc într-o măsură
prea mare metode de predare
care solicită prea puţin
iniţiativa proprie a elevilor,
abilităţile lor practice.
◦ Prezenţa elevilor la
lecţii/activităţi practice este
slabă.
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9 . SUBCOMISIA pentru identificarea punctelor slabe
◄ Comisia de Asigurare a Calităţii analizează punctele slabe ale activităţii din
şcoală şi elaborează acţiuni corective.
◄ Membrii subcomisiei „Acţiuni corective”:
STEMATE ELENA – responsabil
ISPAS ALINA – secretar
OANCEA ROXANA– membru
◄ Instrucţiuni de lucru:
 Identificarea punctelor slabe
 Membrii subcomisiei analizează şi investighează aspectele negative
constatate
 Elaborează documentele care cuprind măsurile preventive/acţiunile
corective pentru eliminarea cauzelor unor neconformităţi
◄ Monitorizarea procedurii:
 se realizează de către responsabilul subcomisiei
◄ Periodicitate:
 lunar
Analiza procedurii:
 în cadrul Comisiei pentru Asigurarea Calităţii
 în cadrul Comisiilor metodice
 în cadrul Consiliilor de Administraţie/Consiliilor profesorale
Lista „Acţiuni corective”
1. Notarea ritmică
 Verificarea cataloagelor
 Identificarea cadrelor didactice care nu respectă procedura de notare
 Analizarea cauzelor:
 Comoditatea cadrelor didactice
 Programă încărcată, timp insuficient pentru predare şi
verificare
 Discutarea acţiunilor preventive întreprinse pentru eliminarea cauzelor
neconformităţii
 Informarea Conducerii şcolii asupra stării de fapt
1
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 Găsirea soluţiilor pentru obţinerea fondurilor în vederea dotării şcolii cu mai
multe copiatoare
 Atenţionarea cadrelor didactice
 Schimbarea atitudinii echipei de management în privinţa notării ritmice prin
exemplul personal
2. Relaţia elevi – cadre didactice – familie
 Discutarea sesizărilor primite din partea elevilor/cadrelor didactice/părinţilor
 Analizarea cauzelor
a) elevi:
 stilul de predare
 tactul pedagogic
 lipsa de comunicare
 orarul şcolii
 manuale deteriorate
b) cadre didactice:
 Comportare nepotrivită statutului de elev: impertinenţă, lipsa stăpânirii
de sine, lipsa de concentrare la ore etc.
 Nesupravegherea din partea familiei
 Familia nu mai are autoritate asupra elevului
 Ţinută necorespunzătoare
 Limbaj vulgar şi obscen
c) Părinţi:
 Stilul autocrat al cadrelor didactice
 Refuzul acestora de a da explicaţii suplimentare (la cerere)
 Cadrele didactice nu ştiu să-şi apropie sufleteşte copiii pentru a-i
motiva în învăţare
 Profesorul nu este un model demn de urmat pentru elevi
 Rezolvarea conflictelor prin eliminarea nonconformităţilor
 Asistarea la ore a cadrelor didactice în cauză
 Înscrierea la cursuri de perfecţionare pentru îmbunătăţirea relaţionării elevi –
cadre didactice
 Schimbarea atitudinii cadrelor didactice faţă de elevi
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10. SUBCOMISIA pentru
Verificarea ritmicităţii notării şi evaluării corecte a elevilor
◄ Având în vedere importanţa evaluării corecte a elevilor, se urmăreşte
ritmicitatea notării şi diversitatea strategiilor de evaluare.
◄ Membrii subcomisiei:
NICOLAE LOREDANA – responsabil
STEMATE ELENA – secretar
COSTACHE IOANA– membru
◄ Instrucţiuni de lucru:
 Membrii subcomisiei urmăresc ritmicitatea notării
 Stabilesc măsurile de corectare a erorilor constatate
 Verifică aplicarea măsurilor corective, după o lună de zile
◄ Monitorizarea procedurii:
 Se face de către responsabilul subcomisiei.
◄ Periodicitate:
 Conform calendarului de activităţi
◄ Analiza procedurii:
o În cadrul CEAC
o În cadrul Consiliilor profesorale

11. SUBCOMISIA pentru
Verificarea modalității de continuare a procesului instructiv-educativ în
situații excepționale ( pandemie)
◄ Având în vedere importanţa învățării se urmăreşte modalitatea prin care se
continuă procesul instructiv-educativ în situații excepționale.
◄ Membrii subcomisiei:
NICOLAE LOREDANA – responsabil
STEMATE ELENA – secretar
COSTACHE IOANA– membru
◄ Instrucţiuni de lucru:
1
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 Membrii subcomisiei urmăresc modalitatea de continuare a
procesului instructiv -educativ
 Stabilesc măsurile prin care se asigură continuarea procesului de
învățare ( platforme, existența mijloacelor digitale, etc)
 Verifică aplicarea măsurilor
◄ Monitorizarea procedurii:
 Se face de către responsabilul subcomisiei.
◄ Periodicitate:
 Conform evoluției situațiilor și legislației în vigoare
◄ Analiza procedurii:
o În cadrul CEAC
o În cadrul Consiliilor profesorale

1
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Avându-se în vedere descriptorii de performanţă din raportul de autoevaluare, în
cadrul managementului calităţii, evaluarea activităţilor se face prin:
 evaluări periodice – întruniri lunare ale membrilor comisiei şi analiza activităţilor
comisiei în perioada anterioară desfăşurării întâlnirii
 evaluare finală prin elaborarea Raportului de autoevaluare de la sfârşitul anului
 elaborarea Planului de îmbunătăţire conform metodologiei, avându-se în vedere
punctele slabe care reies din raportul de autoevaluare
 elaborarea şi aplicarea periodică de chestionare care vizează activităţile
elevilor/părinţilor/membrilor personalului pentru asigurarea calităţii în
învăţământ
 s-a organizat în cadrul comisiei de calitate de la nivelul unităţii de învăţământ o
subcomisie de analiza şi soluţionarea contestaţiilor şi plângerilor depuse de
factorii implicaţi în educaţie (elevi, părinţi,cadre didactice)
 planul de îmbunăţăţire elaborat este aplicat prin îndeplinirea acţiunilor precizate,
referitoare la punctele slabe din planul de îmbunăţăţire şi respectarea termenelor
limită de desfăşurare a acţiunilor

2
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Completarea comisiei C.E.A.C.
Întocmirea planului operaţional
Reactualizarea regulamentelor
şi a procedurilor
Planificarea activităţilor
Stabilirea stilurilor de învăţarea
la elevi
Evaluare iniţială
Întocmirea planurilor
manageriale ale comisiilor/
catedrelor şi ale fişelor de
atribuţii membrilor
comisiilor/catedrelor
Predarea rapoartelor de
activitate ale comisiilor/
catedrelor/compartimentelor
Predarea rapoartelor de
activitate ale cadrelor
didactice/cadrelor didactice
auxiliare
Autoevaluarea activităţii
comisiilor/ catedrelor/
compartimentelor şi cadrelor
didactice/cadrelor didactice
auxiliare
Predarea planificărilor
calendaristice
Portofoliile cadrelor didactice
(unităţi de învăţare, proiecte,
statistici)
Portofoliile elevilor
Observarea lecţiilor şi
completarea fişelor de
observaţii

Annual

x
x

Annual

x

Annual

x

Annual

x

Annual

x

Annual

x

iunie

mai

aprilie

martie

Februarie

Ianuarie

Decembrie

noiembrie

frecvenţa

Octombrie

Denumirea activităţii

septembrie

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR

Semestrial

x

x

Semestrial

x

x

Annual

x

X

Semestrial
Lunar

x

X

Periodic
Lunar

x
x

x

x
x

X

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
2
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2
2

Monitorizarea
completării
documentelor şcolare
(cataloage, caietul
dirigintelui, condică)
Monitorizarea
progresului şcolar
Completarea fişelor de
monitorizare privind
implementarea principiilor
de calitate
Monitorizarea modalităților
de asiguarea a continuității
învățării , în situații
excepționale
Raport de inspecţie
Raport de autoevaluare final
pe anul şcolar
iinstructive
anterior
Plan de îmbunătăţire
Selectarea, păstrarea şi
verificarea materialelor
şi a dovezilor
Verificarea documentelor
oficiale
Monitorizarea
prezenţei la ore a
profesorilor
Întocmirea RAEI

Noiembrie

decembrie

Ianuarie

Februarie

martie

aprilie

mai

iunie

Monitorizarea frecvenţei
participării la programele
de învăţare

frecvenţa

octombrie

Denumirea activităţii

septembrie

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢLOR PENTRU ASIGURAREA
CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE

lunar

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Periodic

x

Semestrial

x

La 2 luni

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

În situații de
întrerupere a
învățării directe

Anual

x

Anual

x

Anual

x

Lunar

x

x

Trimestrial

x

x

x

x

bilunar

x

Anual

x

x

x

x

x

x

x

X

x
x

x

x

X
x

x

x

X

2
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Întocmirea şi afişarea
graficelor de asistenţă
Întocmirea
protocoalelor de
parteneriat
Informări cu privire la
activitatea CEAC

x

x

x

Permanent

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Permanent

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X
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OBIECTIVE

Dezvoltarea unei
mentalităţi a calităţii
la nivelul şcolii

ACTIVITĂŢI

PLAN DE ACŢIUNE
AN ȘCOLAR 2020- 2021
RESURSE
RESPONSABILI, TERMEN, MODALITATE
DE EVALUARE
INDICATORI DE REALIZARE

Constituirea CEAC

Legislaţia
ROFUIP
MANUALUL DE
EVALUARE INTERNĂ

DIRECTORUL
CONSILIUL
PROFESORAL

SEPTEMBRIE

Revizuirea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a CEAC

Documente elaborate de
CEAC

Coord. CEAC

Noiembrie

Documentarea membrilor CEAC cu
pplica la :
-noile acte normative
- modalităţi de lucru
-standarde de referinţă
- ghidul de utilizare a aplicaţiei
informatice
Elaborarea unor noi procedure şi
revizuirea celor existente

Documente elaborate,
planul de acţiune, planul
managerial

Coord. CEAC

Octombrie

Raportul mde evaluare
internă
Planul de îmbunătăţire
Curriculum pplicat,
planuri de lucru, auxiliare

Coord. CEAC

Permanent

Procesul verbal de
aprobare a procedurilor

Coord. CEAC
Director
Responsabili

noiembrie

Existenţa mapelor
Fişe de verificare a
mapelor cadrelor

Actualizarea conţinutului mapelor de
lucru: responsabili comisii metodice
şi comisii de lucru

PROCES VERBAL AL
ŞEDINŢEI
DECIZIA DE
NUMIRE
APROBAREA
CONSILIULUI DE
ADMINISTRAŢIE
Existenţa
Regulamentului
Procesul verbal de
aprobare în CA
Completarea cu noile
documente legislative

MODERNIZAREA
ACTULUI DE
PREDARE –
ÎNVĂŢARE

Diseminarea noilor acte informative
referitoare la implementarea calităţii ,

Şedinţe ale Consiliului
Profesoral, întâlniri

a rapoartelor CEAC şi a
documentelor elaborate întregului

personal pplicate nal auxiliar, nedidactic

personal al şcolii părinţilor
Adaptarea stilului de predare –
învăţare la particularităţile
individuale / nevoile de învăţare
Diversificarea şi modernizarea
strategiilor de predare –învăţare
centrate pe elev
Modernizarea infrastructurii utilizate
în actul de predare-învăţare

Măsuri privind procesul de evaluare

Seminarii, şedinţe de
lucru, lecţii demonstrative

Mobilier şcolar,
achiziţionare material

Planul de activitate al
comisiilor metodice
Mape de lucru ale cadrelor
didactice, fişe de
evaluare/remediere,
dezvoltare, program de
recuperare, pregătire
pentru performanţă

comisii metodice
Coord. CEAC
Director

Noiembrie

Responsabilii
comisiilor
metodice
Responsabilii
comisiilor
metodice
Director

Permanent

Responsabili
comisii metodice

Permanent

Permanent

Permanent

didactice
Materiale afişate
Material Power Point
Chestionare de opinie
cu pplica la
implementarea calităţii
Procese pplic ale
întâlnirilor

Fişe de observare a
lecţiilor
Fişe de autoevaluare a
cadrelor didactice
Fişe de lucru pe stiluri
de învăţare
Referate de
pplicate n

Fişe de evaluare
Fişe de observare a
activităţii elevilor
Fişe de pplicat
Portofoliile elevilor
Rezultatele elevilor la
concursuri şcolare

MONITORIZAREA
ŞI
AUTOEVALUAREA
CALITĂŢII ŞI A
SERVICIILOR
EDUCAŢIONALE

Observarea procesului de predareînvăţare

Sistemul de asigurare a calităţii prin
management intern

Elaborarea rapoartelor de
monitorizare internă, de
autoevaluare instituţională şi a
planului de îmbunătăţire
Realizarea feed-back-ului prin
aplicarea unor chestionare
personalului şi beneficiarilor

ASIGURAREA
CONTINUITĂȚII
PROCESULUI
INSTRUCTIVEDUCATIV ÎN
SITUAȚII
EXCEPȚIONALE

Asigurarea de mijloace digitale și de
suport informational ( platforme) în
vederea continuării procesului
instructiv -educativ în situații
excepționale
Observarea procesului de predareînvăţare online

Lecţii demonstrative
Mape ale profesorilor,
responsabililor de comisii
Fişe de observare a
lecţiilor
PAS, planul managerial ,
procedure

Director
Responsabili
comisii

Permanent

Fişe de observare a
lecţiilor
Portofolii ale elevilor
Teste de evaluare

Director
Membrii CEAC
Responsabili
comisii metodiec

Permanent

Rapoarte de
analiză
Plan de îmbunătăţire a
activităţii

PAS, plan managerial,
procedure, plan de
îmbunătăţire

Membrii CEAC

Semestrial

Listarea şi afişarea
rapoartelor

Chestionare aplicate
tuturor beneficiarilor şi
membrilor personalului
implicat

Membrii CEAC
Responsabili
comisii metodice

Ianuarie,
martie, mai

Rezultatele rapoartelor
introduce în analiza
SWOT

Membrii CEAC
Responsabili
comisii metodice

În situații
excepționale

Rapoarte de analiză

Director
Responsabili
comisii

În situații
excepționale

Laptop-uri
Conexiune la internet
Platformă educațională
Lecţii online
Mape ale profesorilor,
responsabililor de comisii
Înregistrări și fotografii

Portofolii ale elevilor

Realizarea feed-back-ului prin
aplicarea unor chestionare
personalului şi beneficiarilor

Chestionare aplicate
tuturor beneficiarilor şi
membrilor personalului
implicat

Membrii CEAC
Responsabili
comisii metodice

În situații
excepționale

Rezultatele rapoartelor
introduce în analiza
SWOT

SURSELE DE INFOR MARE Ş I DOCUMENTARE
a) Proiectul (planul) de dezvoltare instituţională (PDI) sau Planul de acţiune al şcolii (PAS);
b) Raportul anual de evaluare internă (RAEI);
c) Situaţia centralizată a rezultatelor şcolare din unitatea de învăţământ, de la ultima
evaluare până la ultimul an şcolar încheiat, raportată atât la rezultatele evaluării precedente cât şi
la rezultatele unităţilor şcolare de aceeaşi categorie la nivel judeţean, în cadrul căreia vor fi
analizate:
c.1.) date statistice colectate de şcoală cu privire la rata de promovare, pe niveluri, profiluri
şi pe domenii de pregătire profesională, sexe, medii de rezidenţă, rata abandonului şcolar, pe
niveluri, profiluri şi pe domenii de pregătire profesională, sexe, medii de rezidenţă, rata
exmatriculărilor, a actelor de violenţă;
c.2) date cu privire la numărul elevilor care au obţinut distincţii la olimpiade şcolare
(nivel local, judeţean, naţional, internaţional) , precum şi la alte concursuri şcolare, după caz;
c.3.) date cu privire la evoluţia elevilor (traiectul şcolar şi / sau date cu privire la
progresul şcolar al elevilor: rezultate la evaluarea iniţială şi pe parcursul şcolarizării.
d) Centralizarea datelor privind progresul în învăţare şi dezvoltare al elevilor;
e) Rezultatele aplicării chestionarelor adresate beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai educaţiei
(elevi, părinţi/ reprezentanţi legali, angajatori, agenţi economici etc.), precum şi personalului
didactic, didactic auxiliar şi nedidactic;
f) Rezultatele interviurilor individuale / de grup / cu conducerea şcolii, cu responsabilii
ariilor curriculare, respectiv cu cadrele didactice şi cu reprezentanţi ai beneficiarilor
direcţi şi indirecţi (elevi, părinţi, reprezentanţi ai administraţiei locale şi ai comunităţii,
angajatori/agenţi economici);
g) Informaţiile privind rezultatele proiectelor în care furnizorul de educaţie a fost implicat,
inclusiv procentul cadrelor didactice implicate în proiecte (aplicant / partener), precum şi
procentul elevilor implicaţi în proiectele şcolii, proiectele derulate de inspectoratul şcolar,
respectiv în proiectele derulate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
h) Procedurile de asigurare a calităţii educaţiei elaborate şi implementate în şcoală,
după
cum
urmează:
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• proceduri de autoevaluare instituţională;
• proceduri de analiză a culturii organizaţionale;
• proceduri de evaluare sistematică a aşteptărilor educabililor, părinţilor şi altor
beneficiari relevanţi;
• proceduri de evaluare sistematică a satisfacţiei personalului;
• proceduri de comunicare internă, decizie şi raportare;
• proceduri de identificare şi de prevenire a perturbărilor majore;
• proceduri de control al documentelor şi al înregistrărilor;
• proceduri de monitorizare, evaluare, revizuire şi îmbunătăţire a calităţii.
j) Portofoliile cadrelor didactice şi ale elevilor;
k) Site-ul furnizorului de educaţie şi materialele promoţionale utilizate pentru promovarea
ofertei educaţionale;
l) Informaţiile privind formarea continuă a cadrelor didactice.

12

CONŢINUTUL POTOFOLIILOR CATEDRELOR, PROFESORILOR
ŞI ELEVILOR

CONŢ INUT UL PORTOFOLIULUI COMISIEI METODICE

I. COMPONENTA ORGANIZATORICĂ
- structura anului şcolar
- încadrarea pe profesori, clase şi discipline predate
- componenţa catedrei (nume, vechime, grade)
- orarul membrilor catedrei
II. COMPONENTA MANAGERIALĂ
- raportul de activitate pe anul precedent al comisiei
- rapoartele de activitate pe anul precedent ale membrilor comisiei
- rapoartele de activitate semestriale ale membrilor comisiei
- rapoartele de activitate semestrială ale comisiei
- rapoartele lunare ale membrilor comisiei
- planul managerial şi planificările semestriale de activităţi
- planificări anuale (vizate de şeful comisiei şi director)
- planificări pe unităţi de învăţare (vizate de şeful de catedră)
- selecţia manualelor alternative
- atribuţiile comisiei metodice şi ale membrilor comisiei metodice
- alte atribuţii ale membrilor comisiei
- programe şcolare pe nivel de studiu
- programele disciplinelor opţionale (în copie, vizate de inspectorul de specialitate pentru anul în
curs)
- documente, comunicări, note ale ISJ şi MECS

16

IV. COMPONENTA OPERAŢIONALĂ
- proiecte didactice
- teste iniţiale, de evaluare, sumative şi finale cu interpretarea rezultatelor
- teste de evaluare, sumative şi finale
- portofolii, referate, alte metode de evaluare utilizate la nivel de comisie metodică
- procesele verbale ale şedinţelor comisiei metodice
- programe de pregătire pentru recuperarea cunoştinţelor şi prezenţa la pregătire
V. COMPONENTA EXTRACURRICULARĂ
- calendarul olimpiadelor şi concursurilor şcolare
- programul consultaţiilor
- rezultatele la concursuri
- programul de pregătire pentru performanţă şi prezenţa la pregătire
- centralizarea rezultatelor obţinute la olimpiade şi concursuri şcolare
- cercuri ale elevilor, reviste şcolare, sesiuni de comunicări ştiinţifice, alte acţiuni la nivelul
comisiei metodice
- participări ale membrilor comisiei la proiecte şi programe
VI. COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONALĂ
- tabel cu participarea membrilor comisiei la cursurile de formare (finalizate sau în curs)
- calificativele obţinute de cadrele didactice în ultimii 3 ani (în copie)
- fişa de dezvoltarea profesională pentru membrii comisie
- oferta CCD pentru disciplinele corespunzătoare comisiei
- materiale prezentate de profesori la sesiuni de comunicări şi referate (lucrări personale)
- subiecte elaborate la nivelul comisiei pentru evaluări şi concursuri şcolare
- alte forme individuale de formare (doctorate, masterate, grade didactice)
- publicaţii ale membrilor comisiei (copii după primele pagini şi pag cu ISBN/ISSN unde este
cazul)
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CONŢINUT UL PORTOFOLIULUI CADRULUI
DIDACTIC
I. COMPONENTA ORGANIZATORICĂ
- structura anului şcolar
- documente legislative : scrisori metodice, etc
- orarul
II. COMPONENTA MANAGERIALĂ
- rapoartele de activitate pe anul precedent
- rapoartele de activitate semestriale
- rapoarte lunare
- planificări anuale (vizate de director)
- planificări pe unităţi de învăţare (vizate de responsabilul comisiei metodice)
- selecţia manualelor alternative
- atribuţiile în cadrul comisiilor de la nivelul şcolii
- programe şcolare pe nivel de studiu
- programele disciplinelor opţionale (în copie, vizate de inspectorul de specialitate pentru
anul în curs)
- documente, comunicări, note ale ISJ şi MECS

IV. COMPONENTA OPERAŢIONALĂ
- proiecte didactice
- fişe de lucru şi de laborator
- teste iniţiale, de evaluare, sumative şi finale cu interpretarea rezultatelor
- teste de evaluare, sumative şi finale
- portofolii, referate, alte metode de evaluare utilizate la nivel de clasă
- programe de pregătire pentru recuperarea cunoştinţelor
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V. COMPONENTA EXTRACURRICULARĂ
- programul consultaţiilor colective şi individuale cu părinţii
- programul de pregătire pentru performanţă
- centralizarea rezultatelor obţinute la olimpiade şi concursuri şcolare
- cercuri ale elevilor, reviste şcolare, sesiuni de comunicări ştiinţifice, alte acţiuni la nivelul
comisiei metodice
- participări la proiecte şi programe
VI. COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONALĂ
- tabel cu participarea la cursurile de formare (finalizate sau în curs)
- calificativele obţinute în ultimii 3 ani (în copie)
- fişa de dezvoltarea profesională
- materiale prezentate la sesiuni de comunicări şi referate (lucrări personale)
- subiecte elaborate la nivelul comisiei pentru evaluări şi concursuri şcolare
- alte forme individuale de formare (doctorate, masterate, grade didactice)
- publicaţii ale membrilor comisiei (copii după primele pagini şi pag cu ISBN/ISSN unde este
cazul)
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CONŢ INUT UL PO TOFOLIULUI ELEVULUI
- lista conţinutului acestuia
- lucrările pe care le face elevul individual sau în grup
- rezumate, eseuri, articole, comunicări, fişe individuale de studiu, proiecte şi experimente,
temele de zi cu zi, probleme rezolvate, rapoarte scrise de realizarea proiectelor
- teste şi lucrări semestriale
- chestionare de aptitudini
- înregistrări video şi audio, fotografii care reflectă activitatea elevului/grupului
- reflecţii personale ale elevului asupra a ceea ce lucrează
- evaluări scrise
- interviuri de evaluare
- alte materiale (hărţi cognitive, afişe, postări …)
- obiective personale
- comentarii suplimentare şi evaluări ale profesorului, ale grupurilor de învăţare şi/sau ale
părinţilor
- rezultate la activităţi de autoevaluare şi dovezi ale discuţiilor cu au avut loc
- opiniile elevului privind activităţile desfăşurate
- planuri de acţiune/evaluări/activităţi viitoare planificate de elev
- comentariile profesorului privind atitudinea şi rezultatele elevului
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Subcomisia de elaborare şi aplicare a procedurilor operaţionale şi a
chestionarelor
RESPONSABILITĂŢI:
 ELABOREAZĂ CHESTIONARE
 APLICĂ CHESTIONARELE
 COLECTEAZĂ ŞI ANALIZEAZĂ CHESTIONARELE
 ÎNTOCMEŞRE RAPORTUL FINAL CU INTERPRETAREA REZULTATELOR
 PREZENTAREA RAPORTULUI ÎN CONSILIUL PROFESORAL

Subcomisia de monitorizare a documentelor oficiale
RESPONSABILITĂŢI:
 COMPLETEAZĂ FIŞA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR OFICIALE
 EXTRAGEREA ASPECTELOR CONSTATATE ŞI APLICAREA UNOR MĂSURI DE
CORECTARE A ERORILOR

Subcomisia de analiză SWOT şi de elaborare a planurilor de îmbunătăţire
RESPONSABILITĂŢI:
 ANALIZA RAPOARTELOR DE ACTIVITATE
 IDENTIFICAREA PUNCTELOR SLABE
 ELABORAREA PLANULUI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE

Subcomisia de selectare, verificare şi arhivare a materialelor
RESPONSABILITĂŢI:
 SELECTAREA , VERIFICAREA ŞI ARHIVAREA MATERIALELOR
 REALIZAREA UNEI LISTE CU MATERIALELE EXISTENTE ÎN UNITATE

Subcomisia de monitorizare a activităţilor extraşcolare şi extracurriculare
RESPONSABILITĂŢI:
 MONITORIZAREA DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ŞI
EXTRACURRICULARE CONFORM PLANULUI
 MONITORIZAREA INFORMĂRII PĂRINŢILOR
 MONITORIZAREA ÎNTOCMIRII PROCESELOR VERBALE
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