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COMISIA CEAC
PLAN DE ACTIVITATE
AN ȘCOLAR 2015-2016

NR.
CRT.

ACŢIUNI PROPUSE

REZULTATE AŞTEPTATE

TERMEN

RESPONSABIL

1.

Informarea personalului unităţii şi a beneficiarilor
acesteia privind implicaţiile introducerii sistemului de
management al calităţii la nivelul unităţilor de
învăţământ

Cunoaşterea cadrului legal
privind asigurarea calităţii în
sistemul educaţional

Permanent

Toţi membrii
comisiei

2.

Reanalizarea regulamentului de funcţionare al
Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii

Stabilirea responsabilităţilor şi
domeniilor de acţiune a
membrilor comisiei

01.10.2015

Toţi membrii
comisiei

3.

Realizarea graficului de asistenţă

Afişarea graficului de asistenţă

01.11.2015

Responsabilul
comisiei

4.

Elaborarea standardelor care definesc performanţele
cerute cadrelor didactice sau elevilor pentru
îndeplinirea cerinţelor sistemului de management al
calităţii

Realizarea materialelor

Permanent

Toţi membrii
comisiei

5.

Elaborarea instrumentelor de evaluare şi autoevaluare

Realizarea materialelor

Prima perioadă

Şefii de comisii
metodice

6.

Întocmirea raportului de evaluare la nivelul catedrelor
–comisiilor metodice

Respectarea cadrului legal

1.02.2016

Responsabilul
comisiei

7.

Proiectarea activităţilor la nivelul catedrelor –
comisiilor metodice în mod unitar, urmărindu-se
creşterea eficienţei învăţării

Corelarea planificării
disciplinelor la nivelul comisiilor
metodice

Permanent

Şefii de comisii
metodice

8.

Flexibilitate în proiectarea activităţii didactice pentru
asigurarea egalităţii şanselor

Întocmirea profilului elevilor

Permanent

Toate cadrele
didactice

9.

Proiectarea activităţii didactice în raport cu nivelul
clasei, stilul de învăţare, cunoştinţe, experienţă

Permanent

Toate cadrele
didactice

10.

Comunicarea eficientă cu elevii în raport cu nevoile
acestora

Permanent

Toate cadrele
didactice

11.

Promovarea şi încurajarea învăţării individuale,
centrate pe elev sau în cadrul unui grup

Permanent

Toate cadrele
didactice

Număr redus de conflicte elev profesor

12.

Elaborarea unor activităţi de învăţare în conformitate
cu nevoile elevilor

13.

Elaborarea unor strategii de urmărire a evoluţiei
performanţelor şcolare

Planificarea activităţilor la nivelul Permanent
comisiilor metodice

Toate cadrele
didactice

Permanent

Toate cadrele
didactice

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016 Semestrul I
Ţinte
(obiective)

Autoevaluarea
şi
îmbunătăţirea
continuă a
activității

Acţiuni necesare

Responsabil pentru
îndeplinirea acţiunilor

Elaborarea Raportului de Evaluare Internă pentru Responsabil comisie
anul şcolar 2014-2015 (ARACIP)
Serviciul secretariat

Termene şi
obiective
intermediare
10.10.2015

Monitorizare
şi evaluare

Costuri şi
alte
resurse
necesare

ISJ Suceava

Costuri
imprimare

ARACIP

Echipa managerială
Colaborarea cu celelalte comisii care
funcționează în cadrul instituției în vederea
stabilirii unui model comun pentru planul de
activitate şi pentru proceduri

Responsabil comisie

Colectarea, producerea şi gestionarea dovezilor

Comisia CEAC

$11. standarde de acreditare şi evaluare
periodică

15.11.2015

Echipa
managerială

15.11.2015

ISJ Suceava

1.01.2016

ARACIP

Consilier educativ

$12. standarde de referință
$13. descriptori de performanță
Colectarea opiniilor tuturor beneficiarilor

Membri comisie

permanent

Elaborarea, aplicarea şi interpretarea
chestionarelor (elevi, părinți, profesori)

Comisia CEAC

ianuarie 2016
(cadre
didactice)

Comisia
CEAC

Monitorizarea aplicării planurilor de
îmbunătățire a activității elaborate pentru anul
şcolar 2015-2016, revizuirea şi actualizarea lor

Comisia CEAC

permanent

ISJ Suceava

Realizarea bazei de date cu parcursul
absolvenților

Membru comisie

Colectarea datelor statistice şi de performanță
necesare atât Raportului de autoevaluare
(CNAC) cât şi Raportului de evaluare internă
(ARACIP)

Responsabil comisie

ARACIP
permanent

prof. Ianoș Cătălin

prof. Bădăluță Daniela
Serviciul secretariat

permanent

Comisia
CEAC

Costuri
imprimare

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016 Semestrul II

Ţinte
(obiective)

Acţiuni necesare

Monitorizare
şi evaluare

Costuri şi
alte resurse
necesare

Autoevaluarea
şi
îmbunătăţirea
continuă a
activității

Corelarea indicatorilor din standardele de
referinţă propuse de ARACIP cu descriptorii de
performanţă din Cadrul Naţional de Asigurare a
Calităţii în Învăţământ

Responsabil comisie

ARACIP

Costuri
imprimare

Portofoliul comisiei metodice şi a profesorului

Comisia CEAC

01.03.2016

Întocmirea planurilor de îmbunătățire a activității Comisia CEAC

01.03.2016

ARACIP

Costuri
imprimare

Monitorizarea activității comisiilor din şcoală

Comisia CEAC

permanent

ARACIP

Costuri
imprimare

Monitorizarea activității comisiilor metodice din
şcoală

Comisia CEAC

permanent

ARACIP

Costuri
imprimare

Colectarea opiniilor tuturor beneficiarilor

Membri comisie

martie-aprilie
2016 (elevi şi
părinţi)

Responsabil pentru
îndeplinirea acţiunilor

Termene şi
obiective
intermediare
01.06.2016

prof. Bădăluță Daniela

prof. Iavnic Dalia
prof. Cojocaru Victorița
Monitorizarea aplicării planurilor de
îmbunătățire a activității elaborate pentru anul
şcolar 2015-2016, revizuirea şi actualizarea
acestora

Comisia CEAC

permanent

ISJ Suceava
ARACIP

Realizarea bazei de date cu parcursul

Membru comisie

absolvenților

prof. Ianoș Cătălin

Colectarea datelor statistice şi de performanță
necesare atât Raportului de autoevaluare
(CNAC) cât şi Raportului de evaluare internă
(ARACIP)

Responsabil comisie

permanent

Comisia
CEAC

permanent

Comisia
CEAC

1.07.2016

ISJ Suceava

prof. Bădăluță Daniela
Serviciul secretariat

Elaborarea Raportului de Evaluare Internă pentru Comisia CEAC
anul şcolar 2015-2016 (ARACIP)
Serviciul secretariat

ARACIP

Echipa managerială

Responsabil CEAC,
Prof. Bădăluţă Petronela Daniela

Director,

Director adjunct,

Prof. Golea Marius Constantin

Prof. Popescu Oana Anda

Costuri
imprimare

