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OBIECTIVE GENERALE 
 Creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală. 
 Crearea de competenţe cheie şi dezvoltarea abilităţilor care să asigure succes profesional şi personal.  

 
OBIECTIVE 
SPECIFICE 

ACTIVITATI  REALIZATE REALIZATORI ACTIVITATI 
NEREALIZATE 

RĂSPUND 

Asigurarea condiţiilor 
optime pentru 
desfăşurarea 
activităţilor practice 

-implementarea proiectului de 
retehnologizare/modernizare a atelierelor 
-realizarea lucrărilor  
 

Resp. comisia 
disciplinelor Tehnice 
Dir. Adjunct 
CA 

  

Implementarea unui 
proiect educaţional în 
parteneriat 

-menţinerea legăturii cu Liceul Agricol din Bekes 
-realizarea de activităţi în cadrul parteneriatului 
 

Lungu Ana 
Balasz Alexandru 

  

Creşterea calităţii 
promovării online a 
şcolii 

-Actualizarea permanentă a site-ului şcolii 
-Culegerea de date/materiale/imagini despre 
activităţile desfăşurate în scoală pentru promovarea 
lor online  
-Promovarea online a şcolii şi pe alte site-uri, bloguri, 
facebook 
 

-Damian Liana 
-echipa managerial 
-Mestecan Cornelia 

  

Creşterea numerică şi 
calitativă a participării 
părinţilor la 
activităţile şcolii 

-Informarea permanentă a părinţilor online, în scris, 
verbal, prin afişaje, despre activităţile care se 
desfăşoară în şcoală, rezultatele elevilor şi ale 
profesorilor 
-Monitorizarea participării părinţilor la activităţile 
şcolii 
-Analiza participării parinţilor la activităţile şcolii şi 
stabilirea de măsuri în vederea îmbunătăţirii acesteia 

-directori 
-coordonatorul de 
proiecte şi programe 
-comisia de imagine 
-diriginţii 
 

  

Creşterea bazei de 
date centralizată  

Îmbunătăţirea sistemului de centralizare a datelor Mestecan Cornelia   
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Creşterea calităţii 
activităţii membrilor 
comisiei CEAC 

Îmbunătăţirea activităţii CEAC 
1.Realizarea, monitorizarea si evaluarea activitatii 
membrilor comisiei 
2.Aplicarea chestionarelor propuse de ARACIP 

Mestecan Cornelia 
Curta Nora Codraţa 
 

  

 
ANALIZA SWOT 
 

 O1. Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor practice 
Puncte tari Puncte slabe Măsuri de ameliorare 
-s-au realizat lucrările prevăzute pentru acest an  în proiectul de modernizare a 
laboratoarelor de mecanică şi a atelierelor şcoală 
 

  

 
 

O2. Implementarea unui proiect educaţional în parteneriat 
Puncte tari Puncte slabe Măsuri de ameliorare 
 

 s-a menţinut legătura cu partenerul din Ungaria 
    
 

  

 
                     O3. Eficientizarea performantei organizatiei. Măsurare şi analiză.  
Puncte tari Puncte slabe Măsuri de ameliorare 

 Înregistrarea participării elevilor  la activităţile extracurriculare – coordonatorul 
de proiecte şi programe Meteş Daniela 

 
 

 Monitorizarea activităţilor extracurriculare în disciplină, educative şi metodice – 
prof.  Mestecan Cornelia  

 Cadrele didactice nu au 
transmis centralizatoarele cu 
activităţi conform cerinţelor 

 Responsabilii comisiilor 
disciplinelor Umaniste şi 
Tehnice,  nu au transmis 
coordonatorului CEAC  şi 
directorului , arhiva cu toate 
centralizatoarele de activitate 

-precizarea în raportul 
comisiei, a membrilor 
care nu au realizat 
corespunzator şi nu au 
trimis la termenul fixat 
centralizatoarele de 
activitate.  
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monitorizarea 
activitatilor metodice -2014-2015-sem II.pdf

                         

monitorizarea 
activitatilor realizate de cadrele didactice -sem II-2014-2015.pdf

                                                     
     

 Monitorizarea participării la cursuri de formare continuă şi activităţi de 
perfecţionare - prof Mestecan Cornelia 

                      

                            

MONITORIZARE 
participare la cursuri de formare -2014-2015-sem II.pdf

       

Clasificarea 
profesorilor in functie de gradele didactice.pdf

 
 Monitorizarea protocoalelor  de parteneriat la nivelul şcolii – prof. Mestecan 

Cornelia şi dir. prof. Trişcă Rodica 

             

Harta Parteneriate 
2014_2015 Lic.Tehnol.Al.Borza .pdf

      

protocoale si 
parteneriate-2014-2015.pdf

 
 

 S-a stabilit o strategie de  promovare a ofertei educaţionale – director –prof. Trişcă 
Rodica şi prof. Boilă Narcisa, Farmaciuc Rodica 

 S-a implementat proiectul de promovare a ofertei educaţionale– director –prof. 
Trişcă Rodica şi prof. Boilă Narcisa, Farmaciuc Rodica 
 

din comisie.  
 Responsabilii celor două 

comisii nu au făcut referiri în 
rapoartele din sem II la 
îndeplinirea sau nu a acestor 
cerinţe 

 

 

 
 

 
                    O4. Optimizarea activităţii de autoevaluare instituţională.  
Puncte tari Puncte slabe Măsuri de ameliorare 

 realizarea monitorizării activităţilor de către echipa managerială şi coordonatorul 
CEAC 

raport 
activitati-CEAC-2014-2015.pdf

 
 

 realizarea bazei de date la nivelul comisiilor prin existenţa rapoartelor fiecărui cadru 

 greu de departajat activităţile 
pe domenii la comisia 
disciplinelor umaniste 

 nu am primit centralizatoarele 
de activităţi ale profesorilor de 
la comisiile disciplinelor 
umaniste şi tehnice , conform 
procedurii transmise tuturor 

-activităţile cadrelor 
didactice se scriu în 
raportul comisiei 
defalcate : activ. 
extracurriculare în 
disciplină, activ. 
extracurriculare 
educative, activ. metodice  
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didactic conform fişei de evaluare pentru acordarea calificativului anual, a graficului de 
activităţi pe domenii şi a raportului comisiei pe sem II 

 realizarea bazei de date la nivelul CEAC prin existenţa rapoartelor comisiilor metodice 
şi a comisiei diriginţilor şi raportul de activitate al CEAC pe sem II 

 administrarea site-ului CEAC www.ceacalexborza.wordpress.com  pe care se publică 
toate materialele CEAC , activităţile extracurriculare educative şi în specialitate 
realizate de colegi pentru a putea fi vizibile atât elevilor, părinţilor dar şi altor factori 
interesaţi. 

factorilor implicaţi 
 

la puncte tari pe domeniul 
respective. La activităţi 
trebuie să să fie 
precizate data şi 
autorul/cei prezenţi.  
 

 

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 
Coordonator: prof. Cornelia Mestecan 
 
 

http://www.ceacalexborza.wordpress.com/

