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RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE ASIGURARE ŞI EVALUARE A
CALITĂŢII
ANUL ŞCOLAR 2019– 2020

1. Comisia de asigurare şi evaluare a calităţii a avut următoarea componenţă:
-responsabil: prof .ptr. înv.primar Stemate Elena
membri: Vasile Iulian, Ispas Alina, Costache Ioana, Rimbach Sorina, Oancea Roxana,
Dincă Iulian,.
2. Atribuţiile generale ale CEAC pentru anul şcolar 2019-2020:
- gestionează dovezile, elaborează şi aplică procedurile, întocmeşte planul de îmbunătăţire,
raportul de autoevaluare, formularele periodice de monitorizare internă, păstrează legătura
cu ARACIP, informează permanent cadrele didactice asupra sistemului de asigurare a
calităţii, se întâlnesc lunar în şedinţe de lucru în scopul diseminării observaţiilor privind
observarea lecţiilor, dezbat calificativele obţinute, identifică punctele tari şi punctele slabe,
propun şi implementează proiecte în scopul creşterii calităţii activităţii pe diverse domenii de
interes
3. Principalele direcţii de acţiune:
a) În anul şcolar 2019-2020, echipa managerială a unităţii a asigurat permanenţa şi
coerenţa autoevaluării activităţii şcolii prin numirea unei Comisii de Evaluare şi
Asigurare a Calităţii şi prin crearea unui cadru formal în care să se desfăşoare acţiunile
de autoevaluare. Situația din semestrul al II-lea ( suspendarea cursurilor și predarea
online) a determinat o analiză asupra modalității de monitorizare a activității , fiind
stabilite la nivelul unității anumite măsuri care să asigure continutitatea procesului
instructiv- educativ:
Stabilirea modalității de lucru online cu elevii pe platforma ZOOM, pe baza unui
orar zilnic;
Organizarea de întâlniri periodice cu părinții pentru informarea acestora cu privire
la noutățile legislative;

Adaptarea strategiilor și a metodelor la predarea online, folosirea manualelor
digitale și a unor site-uri educaționale ;
Înscrierea cadrelor didactice la cursuri de formare pentru metodica predării
online, pentru dobândirea unor competetențe digitale ;
Identificarea cazurilor speciale de elevi neparticipanți la cursurile online și găsirea
unor soluții pentru a asigura participarea la cursurile online ( nu au existat
situații );
Oferirea de feedback copiilor de către cadrele didactice prin diferite modalități ;
Consilierea părinților pentru a putea acorda suport educațional copiilor;
b) Conform RAEI 2018-2019, au fost supuse procesului de autoevaluare toate aspectele
referitoare la organizaţie.
Echipa managerială, a realizat rapoarte de autoevaluare periodică, bazându-se pe
feedback-ul permanent realizat cu toţi factorii implicaţi în acest proces şi ţinând cont de
opiniile personalului şcolii, astfel că autoevaluarea a devenit un proces interactiv,
conştient şi responsabil.
c) În cadrul şedinţelor lunare, directorul a comunicat Comisiei de Evaluare şi Asigurare a
Calităţii aspectele esenţiale privind derularea procesului instructiv - educativ şi
problemele apărute, aşa cum sunt consemnate în procesele verbale ale acestora.
d) S-au realizat/revizuit procedurile pentru punerea în practică a politicilor educaţionale,
respectându-se cerinţele interne şi externe şi asigurând cadrul calităţii în învăţământ.
Procedurile sunt funcţionale, fiind formulate în concordanţă cu legislaţia privitoare la
învăţământul preuniversitar. Prin evaluarea rezultatelor şi prin monitorizare sunt
îmbunătăţite pentru a fi în acord cu toate cerinţele sistemelor şi proceselor.
e) Comisia de Evaluare si Asigurare a Calităţii a corelat aspectele prezentate în PAS, PM
şi a stabilit modalităţi de îmbunătăţire a performanţelor prin planurile de îmbunătăţire
periodice, elaborate anual şi monitorizate trimestrial.
f) Documentele proiective ale comisiei, Planul operational, Regulamentul de
functionare a comisiei, Planul managerial, au fost revizuite şi actualizate in
conformitate cu metodologiile in vigoare.
Comisia Evaluare şi Asigurare a Calităţii a identificat priorităţile şi a stabilit
planuri de acţiune şi de îmbunătăţire pentru realizarea unei autoevaluări riguroase.
S-au realizat planuri de îmbunătăţire conform politicii stabilite de organizaţie şi
s-a evaluat punerea în practică a acestuia.
Elaborarea planurilor de îmbunătăţire s-a realizat prin identificarea punctelor slabe
descoperite în urma rapoartelor de monitorizare internă realizate .

Indicatorii de performanţă şi standardele de referinţă externă au reprezentat baza în
elaborarea, desfăşurarea şi monitorizarea programelor de învăţare şi serviciilor.
Planurile de îmbunătăţire propuse pentru acest an şcolar au fost:
 Evaluarea performanței organizației școlare
Monitorizarea progresului elevilor pe baza feedback-ului şi a autoevaluării
Monitorizarea planurilor operaţionale privind controlul parcurgerii ritmice a materiei, a
notării elevilor
în vederea optimizării progresului şcolar, a ameliorării situaţiilor
necorespunzătoare şi a stimulării performanţelor elevilor;
 Îmbunătățirea condițiilor de studiu și a siguranței în unitatea de
învățământ, amenajarea curții interioare și dotarea bucătăriei cu
aparatură profesională;
Achiziționarea de mobilier nou în cel puțin 2 săli de clasă;
Amenajarea spațiilor verzi și montarea de noi echipamente de interior ( leagăne,
tobogane)
Dotarea bucătăriei cu echipament profesional
 Valorificarea și îmbogățirea elementelor valoroase din tradiția școlii și
promovarea lor în comunitate
Promovarea imaginii şcolii prin activităţi de mediatizare a activităţilor;
Realizarea unor pliante şi a revistei şcolii;
Publicarea de articole în ziarul local;
Prezentarea rezultatelor elevilor în buletinul informativ ;
 Dezvoltarea instituțională prin diversificarea activității extrașcolare în
cadrul parteneriatelor;
Eficientizarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi parteneriate
 Îmbunătăţirea dotării cu tehnologie informatică a spaţiilor din
învăţământul primar şi preşcolar
Achiziţionarea de laptop-uri
Având în vedere modalitatea de realizare a activității didactice în semestrul al IIlea (predare online) a fost elaborată o activitate de evaluare pentru monitorizarea
continuării procesului instructiv educativ în mediul online.
4. Acţiuni întreprinse de CEAC:
În septembrie:
- Probleme organizatorice: alegerea responsabilului şi secretarului CEAC,
- Stabilirea atribuţiunilor membrilor comisiei şi a subcomisiilor;
- Întocmirea Planului operaţional pe anul şcolar 2019-2020
- Elaborarea Strategiei Interne

- Elaborarea fişelor de monitorizare
- Stabilirea graficului de asistenţă
În octombrie :
- Prezentarea şi aprobarea RAEI
- Elaborarea planurilor de îmbunătăţire
În noiembrie:
- Monitorizarea înscrierii la grade didactice şi la alte cursuri de formare
În decembrie:
- Prezentarea unor observaţii în urma asistenţelor la ore;
- Monitorizarea frecvenţei şi a ritmicităţii notării;
- Monitorizarea completării portofoliilor;
- Monitorizarea modalităţii de evaluare ;
- Monitorizarea participării la cursurile de formare şi perfecţionare;
- Monitorizarea activităţilor extraşcolare;
În ianuarie:
- Monitorizarea participării la concursuri şcolare;
- Întocmirea raportului semestrial de evaluare internă.
- Întocmirea raportului privind progresul/regresul în învăţare
- Monitorizarea realizării planurilor de îmbunătăţire
- Monitorizarea completării portofoliilor;
- Monitorizarea modalităţii de evaluare ;
- Monitorizarea participării la cursurile de formare şi perfecţionare;
- Monitorizarea activităţilor extraşcolare;
- Monitorizarea participării la concursuri şcolare;
În februarie:
- Întocmirea raportului semestrial de evaluare internă.
- Întocmirea raportului privind progresul/regresul în învăţare
- Monitorizarea realizării planurilor de îmbunătăţire
Începând cu luna martie, activitatea instructiv -educativă s - a desfășurat în mediul
online, fiind suspendate activitățile extrașcolare, concursurile școlare și alte activități
care presupuneau contact direct.
În luna mai a fost monitorizată desfășurarea programului "Școala Altfel",
activitățile fiind concepute astfel încât să se poată desfășura în mediul online. Cadrele
didactice au întocmit rapoarte de activitate și au atașat pe grupurile claselor/grupelor
imagini din timpul activităților desfășurate.

În ceea ce priveşte aplicarea planurilor de îmbunătăţire s-au constatat următoarele:
În anul şcolar 2019-2020 s-au înscris în vederea susţinerii gradelor didactice următoarele
cadre didactice:
GRADUL DEFINITIV:
VIȘAN IUSTINA – a susţinut în acest an şcolar IC1, IC2 şi examenul de definitivat.
GRADUL DIDACTIC II:
DANCU TIU NICOLETA - a susţinut în anul şcolar 2017-2018 IC1 , în anul școlar
2018-2019 IC2, iar examenul şi IS le va susține în anul şcolar 2019-2020.
RIMBACH SORINA- a susţinut IC1 în anul şcolar 2018-2019, va susține IC2 în anul
şcolar 2019-2020 și IS şi examen în anul şcolar 2020-2021.
ISPAS ALINA- - a susţinut IC1 în anul şcolar 2018-2019, va susține IC2 în anul şcolar
2019-2020 și IS şi examen în anul şcolar 2020-2021.
MUNTEANU CLAUDIA--a susţinut IC1 în anul şcolar 2018-2019, va susține IC2 în
anul şcolar 2019-2020 și IS şi examen în anul şcolar 2020-2021.
GRĂDINARU GABRIELA – a realizat preînscriere pentru gradul II, susţine IC1 în anul
şcolar 2019-2020 şi IC2 în anul şcolar 2020-2021, urmând să susţină IS şi examenul în
anul şcolar 2021-2022.
COSTACHE IOANA- a realizat înscriere pentru gradul I, a susţinut IC1 în anul şcolar
2018-2019 şi IC2 în anul şcolar 2019-2020, urmând să susţină IS şi susținerea lucrării în
anul şcolar 2020-2021.
Ca urmare a situației intervenite în luna martie , activitatea de perfecționare
s-a desfășurat online, iar cadrele didactice au demonstrat interes privind propria formare,
participând la cursuri prin care și-au dezvoltat competențele digitale pentru a lucra cu
preșcolarii/elevii. De asemenea, cadrele didactice au participat la webinarii prin care s- au
realizat schimburi de experiență cu alte cadre didactice.
NICOLAE LOREDANA
PROFESOR ÎN ONLINE
30 ORE
2020
DN- PO-941723B94
DIGITAL NATION
UTILIZAREA TIC ÎN
22 CREDITE 2020
ASOCIAȚIA
PROCESUL DE
GO AHEAD
PREDARE -ÎNVĂȚARE
COSTACHE IOANA
 PROFESOR ÎN ONLINE -DIGITAL NATION – 30 ORE -2020- SERIA DN-PO1-51191B77

 UTILIZARE TIC ÎN PROCESUL DE PREDARE -ÎNVĂȚARE -ASOCIAȚIA
GO AHEAD
STEMATE ELENA
 Folosește manualele 3D și instrumentele interactive pentru a susține lecții la
distanță„ – seminar organizat de Editura Didactică și Pedagogică în parteneriat
cu Ministerul Educației și Cercetării
 METODICA PREDĂRII ONLINE- CCD PRAHOVA – 24 ORE
RIMBACH SORINA
 FACILITAREA ÎNVĂȚĂRII ELEVILOR -102 ORE- 25 CREDITE UNIVERSITATEA PETROL ȘI GAZE PLOIEȘTI
 PROFESOR ÎN ONLINE-DIGITAL NATION- 30 ORE
MUNTEANU CLAUDIA
 PROFESOR ÎN ONLINE – 30 ORE – DIGITAL NATION- DN-PO-7-77933B99
 REPERE DE APLICARE A CURRICULUMULUI PENTRU EDUCAȚIE
TIMPURIE-120 ORE- ASOCIAȚIA SENTIRE
 Activitate metodică – Metoda – CLIL- învățarea integrată a limbii străine la
grădiniță- CCD Prahova
ISPAS ALINA
 EDUCAŢIE FINANCIARĂ PENTRU O ŞCOALĂ MODERNĂ- 15 CREDITE –
2019 –ADEV. NR. 784-13/23.01.2019
 PROFESOR ÎN ONLINE- 30 ORE- DIGITAL NATION – 2020
 REPERE DE APLICARE A CURRICULUMULUI PENTRU EDUCAȘIE
TIMPURIE- ASOCIAȚIA SENTIRE- 2020 – 30 CREDITE
STOICA GABRIELA
 PROFESOR ÎN ONLINE- 30 ORE- DIGITAL NATION – 2020
 REPERE DE APLICARE A CURRICULUMULUI PENTRU EDUCAȚIE
TIMPURIE- ASOCIAȚIA SENTIRE- 2020 – 30 CREDITE
DUMITRACHE ISSABELA
 PROFESOR ÎN ONLINE- 30 ORE- DIGITAL NATION – 2020
 REPERE DE APLICARE A CURRICULUMULUI PENTRU EDUCAȚIE
TIMPURIE- ASOCIAȚIA SENTIRE- 2020 – 30 CREDITE

VIȘAN IUSTINA
 PROFESOR ÎN ONLINE- 30 ORE- DIGITAL NATION – 2020
JARNEA ANDREEEA
 METODA CLIL – ÎNVĂȚAREA INTEGRATĂ A LIMBII STRĂINE LA
GRĂDINIȚĂ- 2 ORE – CCD PRAHOVA- 2020
 PROFESOR ÎN ONLINE- 30 ORE- DIGITAL NATION – 2020
 REPERE DE APLICARE A CURRICULUMULUI PENTRU EDUCAȚIE
TIMPURIE- ASOCIAȚIA SENTIRE- 2020 – 30 CREDITE
MOCANU PAULA
 PROFESOR ÎN ONLINE- 30 ORE- DIGITAL NATION – 2020
ILIE ANDRA
 “Using digital tools to develop language skills for Cambridge English exams”
– Addvantage webinar organizat de Consiliul Britanic (01.04.2020)
 “How to prepare for English B2 First Cambridge Exam from home?” –
eveniment organizat de British Council (08.04.2020 – 11.00 – 12.00).
 “How to prepare for English C1 Advanced Cambridge Exam from home?” –
eveniment organizat de British Council (08.04.2020 – 15.00-16.00).
 “How to prepare for Cambridge English Young Learners (Pre A1 Starters,
A1 Movers and A2 Flyers) from home?” – eveniment organizat de British
Council (21.04.2020 – 15.00-16.00).
 “Free webinar about EduWW online school” – eveniment organizat de EduWW
Sapere Aude (27.04.2020)
 “How to prepare for Cambridge English A2 Key for Schools and B2
Preliminary for Schools from home?” – eveniment organizat de British Council
(08.05.2020 )

 cursul “Profesor in Online” – curs organizat de Digital Nation in perioada 1118.05.2020. ( Certificatul de absolvire)
 “Folosește manualele 3D și instrumentele interactive pentru a susține lecțiile
la distanță" – eveniment organizat de Editura Didactică și Pedagogică
(26.05.2020).
 “What difference does the online school make” – eveniment organizat de
EduWW Sapere Aude (27.05.2020)
 Cursul “Metode și tehnici interactive de autocunoaștere și dezvoltare
personală, utilizate în lucrul cu copii și adolescenți (30 – 31.05.2020) – curs
organizat de Asociația Catharsis, finalizat cu certificat de absolvire, credite
educaționale.
 PROFESOR ÎN ONLINE- 30 ORE- DIGITAL NATION – 2020
Participarea

la

simpozioane

judetene,

nationale

si

internationale/

publicaţii/proiecte :
STEMATE ELENA- PROF. PTR. ÎNV. PRIMAR


“ TEST DE EVALUARE “ - articol publicat în cadrul Proiectului Educațional
“ Metode și tehnici de evaluare în învățământul preuniversitar - ISBN 978 -606065-000-3 “ – OCTOMBRIE 2019
 „ Aplicarea metodelor în mediul online! „- Proiect Educațional Internațional „
Educație fără frontiere„- iunie 2020
 Participare proiect international "My perfect day"- Erasmus+- e Twinning

ILIE ANDRA- PROF. LB.ENGLEZĂ


participarea la Simpozionul Național Educrates cu lucrarea “L’amour et la
musique de l’âme” – articol admis spre publicare în volumul colectiv dedicat
simpozionului.

 Interviu cu tema “Cursurile de limbi străine se mută în mediul digital” în
revista “Jurnalul de Afaceri.” (nr.83 / iunie 2020)
MUNTEANU CLAUDIA – PROF. ÎNV. PREȘCOLAR
 “ Proiect de lecție – grupa mica “ - Simpozion Național “ Educrates “, ediția a VIa, decembrie 2020

“ Evaluarea în învățământul preuniversitar “ - articol publicat în cadrul
Proiectului Educațional
“ Metode și tehnici de evaluare în învățământul
preuniversitar “ – OCTOMBRIE 2019
RIMBACH SORINA
 “ Proiect de lecție – clasa a IV-a “-- Simpozion Național “ Educrates “, ediția a VIa, decembrie 2020- ISBN nr. 978-606-9086-03-2
 Participare proiect international "Our legend ", "Santa s Euro |Little Helpers "- Erasmus+- e Twinning


Prin verificarea documentelor școlare, s-au urmărit aspecte legate de:
parcurgerea ritmică a materiei , aplicarea unor metode şi strategii în mediul online
care să contribuie la activizarea colectivului de elevi, la accesibilizarea
conţinuturilor şi la însuşirea temeinică a cunoştinţelor, la formarea unor
competenţe, realizarea unor programe de sprijin pentru elevii care întâmpină
dificultăți și a unor grafice de desfășurarea unor activități pentru elevii capabili de
performanță. Cadrele didactice au întocmit săptămânal rapoarte cu privire la
activitatea online desfășurată cu elevii, au fost organizate ședințe online cu părinții
și alte activități în care aceștia au fost implicați. Elevii au primit fișe de lucru (
teme) pentru consolidarea cunoștințelor , iar acestea au fost corectate, oferindu-se
feedback.
 S-au analizat fişele de monitorizare şi s-au constatat următoarele:
o documentele şcolare sunt completate conform legislaţiei;
o la nivelul disciplinelor există un număr suficient de calificative, iar
încheierea mediilor pe semestrul al II-lea s-a realizat conform legislației

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

în vigoare, pe baza calificativelor existente până la introducerea stării de
urgență;
portofoliile cadrelor sunt completate cu documente justificative pentru
activităţile desfăşurate;
la nivelul comisiilor există documente proiective şi justificative pentru
activităţile desfăşurate conform planului de activităţi;
la nivelul grupelor /claselor au avut loc şedinţe cu părinţii şi consultaţii
individuale, chiar și în mediul online;
s-au aplicat periodic chestionare elevilor, părinţilor, cadrelor didactice;
s-a înregistrat un progres în învăţare la nivelul grupelor/claselor;
există fişe de înregistrare a rezultatelor elevilor care permit urmărirea
progresului atât la nivelul clasei, cât şi individual;
s-au desfăşoară activităţi de remediere pentru elevii cu deficienţe în
însuşirea cunoştinţelor, dar şi activităţi de pregătire suplimentară pentru
elevii capabili de performanţă, existând grafice de pregătire
suplimentară/remediere ( direct , online);
s-au organizat concursuri şcolare la nivelul unităţii pe semestrul I „
Discovery” ,
„ Micii Olimpici ”, „ Academia Junior”, „
Formidabilii”, „ Premium ” , „ Comper”, „ Gazeta Matematică -Junior”,
Elevii au participat la concursuri în afara unităţii „ Lumina Math” ,
„ Regalul Generaţiei XXI” , obţinând premii şi menţiuni, în semestrul al
II-lea acestea fiind suspendate începând cu luna martie ;
documentele de proiectare ale cadrelor didactice sunt în concordanţă cu
programele în vigoare , sunt efectuate conform legislaţiei şi informărilor
primite de la ISJ PH şi conform nivelului clasei;
cadrele didactice au continuat desfășurarea procesului instructiv-educativ
și în mediul online, pe baza unui orar stabilit la nivelul grupelor/claselor
și prin care s-a urmărit acoperirea tuturor disciplinelor;
Conținuturile din programa școlară au fost parcurse integral la nivelul
tuturor grupelor/claselor;
Cadrele didactice au întocmit raport săptămânal pentru activitatea online
desfășurată;
La nivelul grupelor/claselor s-a urmărit menținerea comunicării cu
părinții pentru înțelegerea importanței participării copiilor la activitățile
online;
Majoritatea preșcolarilor au participat la activitățile online, iar la ciclul
primar procentul a fost de 100%;

RESPONSABIL CEAC,
Prof. ptr. înv.primar Stemate Elena

