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OBIECTIV STRATEGIC 
I. Dezvoltarea culturii calității la nivelul întregului personal al liceului, al elevilor și al părinților 

 
OBIECTIVE 
OPERAŢIONALE 

ACTIVITATI  REALIZATE REALIZATORI ACTIVITATI 
NEREALIZATE 

RĂSPUND 

Încheierea raportului 
anual de evaluare 
internă a calităţii 
pentru anul şcolar 
2014- 2015 
 
 
 
 
 
 
 
Realizarea raportului 
de validare a 
autoevaluări  
 
 

 Analizarea standardelor de referinţă 
 Analizarea rapoartelor de activitate ale comisiilor 

şi compartimentelor 
 Analizarea chestionarelor aplicate de CEAC 
 Completarea standardelor de referinţă şi 

aindicatorilor de performanţă de pe platforma 
ARACIP  

 Prezentarea raportului de activitate al CEAC în 
Consiliul Profesoral pe anul şcolar 2013-2014 

 Completarea activităţilor prevăzute pe plarformă 
 Generarea RAEI 

 
 Realizarea raportului de autoevaluare pe anul 

şcolar 2013-2014 
 Inspecţia de validare a raportului 

Mestecan Cornelia 
Dir. Trişcă Rodica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mestecan Cornelia 
 
Maria Mircea ,                                                        
Doina Mureşan 

  

Elaborarea planului 
operaţional pentru 
anul şcolar 2014-2015 
 
 
 
 
 
Elaborarea planului de 
îmbunătăţire după 
validarea raportului 
de autoevaluare 

 Analizarea RAEI pe anul şcolar 2013-2014 
 Corelarea Planului managerial şi al PAS  cu planul 

operaţional CEAC 
 Elaborarea planului operaţional al CEAC pe anul 

şcolar 2014-2015 
 Afişarea PO 
 
 

 Stabilirea măsurilor de îmbunătăţire 
 Elanorarea planului de măsuri 

Mestecan Cornelia 
 
 
 
 
 
 
 
-membrii CEAC 
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Revizuirea 
procedurilor şi 
elaborarea de noi 
proceduri  de către 
CEAC 

 Şedinţe de lucru ale CEAC 
 Stabilirea sarcinilor membrilor CEAC şi a 

termenelor de realizare 
 

Mestecan Cornelia 
 

realizarea de noi proceduri 
-revizuirea unor proceduri 

Mestecan Cornelia 
Membrii CEAC 

Asigurarea condiţiilor 
optime pentru 
desfăşurarea 
activităţilor practice 

implementarea proiectului de 
retehnologizare/modernizare a atelierelor 
-realizarea lucrărilor 

   

Implementarea 
proiectului 
educaţional în 
parteneriat 

-menţinerea legăturii cu Liceul Agricol din Bekes - 
Ungaria 
 

Balasz Alexandru -realizarea de activităţi în 
cadrul parteneriatului 
 

Membrii echipei 
de proiect 

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 
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 
 

Diriginţii   

 
OBIECTIV STRATEGIC 

II. Monitorizarea și autoevaluarea calităţii prin urmărirea realizării standardelor 
 
OBIECTIVE 
OPERAŢIONALE 

ACTIVITATI  REALIZATE REALIZATORI ACTIVITATI 
NEREALIZATE 

RĂSPUND 

creşterea calităţii 
activităţii membrilor 
comisiei CEAC 

1.Stabilirea sarcinilor membrilor comisiei 

2.Asumarea sarcinilor de catre membrii comisiei 

Mestecan Cornelia 
Membrii CEAC 
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Creşterea bazei de 
date centralizată 

 Îmbunătăţirea sistemului de centralizare a 
datelor 

Mestecan Cornelia   

 
 
ANALIZA SWOT 
 

I. Dezvoltarea culturii calității la nivelul întregului personal al liceului, al elevilor și al părinților 
Puncte tari Puncte slabe Măsuri de ameliorare 

 Valorile şi normele de conduită sunt înţelese de toţi şi aplicate în activităţile zilnice. 
 Unitatea de ÎPT are echipe eficiente care stabilesc ţinte ambiţioase, dar realiste, inclusiv 

ţinte privind rata de retenţie, progresul elevilor şi rezultatele învăţării. 
 Intreg personalul îşi înţelege cu claritate responsabilitatea de a identifica şi a furniza 

dovezi referitoare la punctele tari şi punctele slabe în domeniul lor de activitate. 
 Întreg personalul  îşi înţelege foarte bine rolurile şi responsabilităţile, respectiv 

impactul pe care îl are asupra unităţii de ÎPT şi asupra succesului elevilor. 
 Elevii, personalul didactic şi personalul didactic auxiliar şi neauxiliar înţeleg şi se 

implică în procesul de management al calităţii şi de autoevaluare. 
 Rezultatele elevilor sunt evaluate în mod regulat. 
 Informaţiile despre rata de  retenţie, progresul elevilor şi rezultatele învăţării sunt 

exacte, accesibile profesorilor, maiştrilor  instructori şi managerilor, şi folosite eficient 
pentru a îmbunătăţi performanţa.  

 Unitatea de ÎPT lucrează eficace cu partenerii, cum ar fi angajatori şi reprezentanţi ai 
comunităţii.  

 Sistemele de evaluare a performanţei personalului, pentru identificarea nevoilor de 
formare şi de dezvoltare a acestora sunt complete şi eficiente.  

 Cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar participă la diverse activităţi de 
dezvoltare personal sau cursuri de formare 

 Cadrele didactice sunt interesate să fie la current cu noile tehnologii şi noile metode de 
predare/instruire/evaluare 

 

                                                                

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

 

 Atelierele necesită 
modernizare şi retehnologizare 
permanentă pentru a ţine pasul 
cu nevoile de pregătire 
conform standardelor 

 Absenteism ridicat deşi în 
scădere faţă de anii precedenţi 

 Implicarea părinţilor elevilor 
cu rezultate slabe la învăţătură 
şi absenteism, în activitatea 
propriilor copii, in activitatea 
şcolii este foarte mică sau 
inexistentă 

 Există elevi care nu pot fi 
evaluaţi conform graficelor 
datorită numărului mare de 
absenţe 

 Nu toate cadrele didactice 
trimit centralizatoarele de 
activităţi completate în 
termenul stabilit la resp. de 
comisie metodică şi la 
coordonatorul CEAC 

 Nu s-a realizat încă nicio 
activiotate în proiectul de 
parteneriat cu Liceul din 
BEKES - Ungaria 

 Conducerea şcolii va 
găsi resurse 
financiare pentru 
modernizarea 
atelierelor – până la 
sfârşitul sem II 

 Diriginţii vor 
comunica părinţilor 
numărul de absenţe şi 
vor stabili de comun 
accord măsuri care să 
ducă la reducerea 
acestora 

 Implicarea diriginţilor 
şi a părinţilor în 
aducerea la şcoală a 
elevilor care sunt 
amânaţi în primul sem 
la diferite discipline 
pentru a putea fi 
încheiaţi 

 CA va hotărî ce măsuri 
se impugn pentru ca 
toate cadrele 
didactice să trimită în 
termenul stability 
centralizatoare de 
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 Resursele financiare şi alte resurse sunt utilizate în mod eficient pentru a susţine 
priorităţi educaţionale.  

 Membrii Consiliului de administraţie monitorizează îndeaproape performanţa unităţii 
de ÎPT. 

 Gama de programe de învăţare corespunde nevoilor tuturor elevilor. 
 Derularea programelor de învăţare este bine organizată.  
 Curriculumul este incluziv şi asigură şanse egale de  acces şi formare 
 Numar mare de convenţii de practică încheiate cu agenţii economici 
 Există o gamă variată de activităţi extracurriculare, organizate şi realizate de cadrele 

didactice in sem I, an şcolar 2014-2015 
 

                             

monitorizarea 
activitatilor realizate de cadrele didactice -semI-2014-2015.pdf

 
 

 Amenajarea şi întreţinerea serei pentru practica în agricultură 
 Lotul şcolii – desfăşurare  de lucrări agricole cu elevii şcolii 
 Programele de învăţare sunt planificate şi monitorizate cu atenţie. 
 Documentele de proiectare şi planificare ţin cont de experienţa şi achiziţiile anterioare 

ale elevilor.  
 Cadrele didactice participă la activităţile metodice organizate la nivel de şoală şi la nivel 

de municipiu 
 

                                      

monitorizarea 
activitatilor metodice -2014-2015-sem I.pdf

 
 

 Şcoala stimulează studiul individual 
 Informarea părinţilor – permanentă prin şedinţe şi lectorate, prin discuţii telefonice 

sau fată în faţă, de către diriginţi 
 Informarea se face şi prin site-ul şcolii,  site-ul CEAC , permanent actualizate 

 

 
 

 

activitate şi rapoartele 
semestriale pentru a 
putea fi realizate 
rapoartele pe comisii 
şi raportul CEAC 

 Se va lua legătura cu 
partenerii din Bekeş 
pentru realizarea unei 
activităţi cu aceştia 
până la finele sem II 
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II.   Monitorizarea și autoevaluarea calităţii prin urmărirea realizării standardelor 
Puncte tari Puncte slabe Măsuri de ameliorare 

 Eficienţa procesului de îmbunătăţire a calităţii este monitorizată 
 Implementarea şi monitorizarea planului de îmbunătăţire  
 Monitorizarea activităţii membrilor CEAC 
 Baza de date a CEAC există şi se actualizeză permanent 

 

 nu toate procedurile sunt actualizate  
 cadrele didactice raportează datele 

conform cerinţelor CEAC (stabilite prin 
procedură specifică şi comunicate 
tuturor) greu sau deloc – ceea ce face ca 
rapoartele şefilor de comisii metodice să 
fie incomplete şi să nu se poată identifica 
punctele tari şi punctele slabe ale 
colectivului . 

 

 stabilirea 
procedurilor 
neactualizate şi  a 
membrilor comisiei 
care se vor ocupa de 
actualizarea acestora 

 responsabilii 
comisiilor metodice 
vor nominaliza 
persoanele care nu îşi 
fac raportările la timp 
şi vor stabili termene 
clare pentru 
remedierea acestei 
situaţii 

 
 
 


