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Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 

 

 

Nr. 4176/Data: 18.09.2017 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL 

COMISIEI DE ASIGURARE ŞI EVALUARE A CALITĂŢII 

PE ANUL ŞCOLAR 2016- 2017 
 

Pentru anul şcolar 2016-2017, activitatea Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 

din cadrul liceului Teoretic „Ion Creangă” - Tulcea şi-a propus realizarea următoarelor obiective 

majore: 
- Desfăşurarea activităţii CEAC în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

- Alinierea activităţii şcolii la principiile calităţii; 

- Eficientizarea performanţei organizaţiei; 

- Optimizarea activităţii de autoevaluare instituţională; 

 

Dintre activităţile realizate pe parcursul anului şcolar 2016-2017 prin care s-a 

urmărit realizarea acestor obiective amintim: 

 

 Constituirea CEAC Conform deciziei nr. 179/05.10.2016 

 Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii a avut în anul şcolar 2016-2017 următoarea 

componenţă:  

- prof. Barbu Sanda, coordonator, reprezentantă din partea Consiliului profesoral;  

- prof. înv. primar Stan Carmen, reprezentantă a grupei sindicale;  

- prof. Şerban Eugen, reprezentant din partea Consiliului profesoral;  

- prof. Busurcă Mihaela Iolanda, reprezentantă din partea Consiliului profesoral; 

- Mihălceanu Paula, reprezentantă a părinţilor;  

- Damian Cristina, reprezentantă a elevilor;  

- Ardeleanu Daria, reprezentantă a Consiliului Local Tulcea.  

 

 Stabilirea responsabilităţilor generale şi specifice ale fiecărui membru al comisiei.  

 

 Actualizarea regulamentului de funcţionare CEAC şi revizuirea Strategiei de evaluare 

internă a CEAC prin prisma rezultatelor evaluării –RAEI 2015-2016-, reflecţia asupra lor 

şi decizia privind priorităţile de dezvoltare, negociată cu principalele părţi interesate (mai 

ales cu beneficiarii de educaţie); 

 

 Elaborarea de către coordonatorul CEAC a documentele operaţionale pentru anul şcolar 

curent, respectiv Planul operaţional şi Calendarul activităţilor comisiei. 
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 Identificarea punctelor slabe pe baza RAEI 2015-2016 şi elaborarea planului de 

îmbunătăţire a calităţii pentru anul şcolar în curs, parte integrantă a RAEI, propunând 

activităţi de îmbunătăţire în cadranul 4 din cercul calităţii (cercul lui Deming): 

„PLANIFICARE”: 
- Îmbunătăţirea şi profesionalizarea formării continue a cadrelor didactice; 

- Optimizarea utilizării echipamentelor informatice în procesul instructiv-educativ; 

- Intensificarea utilizării metodelor activ-participative în actul didactic-necesitate în pregătirea 

activă şi creativă a elevilor; 

- Relatia cadru didactic-elev din perspectiva didacticii moderne; 

- Evaluarea satisfacției beneficiarilor; 

- Evaluarea activităţilor metodice realizate în învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal; 

 

 Finalizarea Raportului Anual de Evaluare Internă pe anul şcolar 2015-2016 

În cursul lunii octombrie 2016, membrii CEAC au realizat auditul intern al calităţii pe 

baza Standardelor de acreditare şi evaluare periodică (HG 21/ 2000) şi a Standardelor de 

referinţă, care s-a concretizat în Raportul Anual de Evaluare Internă pentru anul şcolar 2015-

2016, finalizat la data de 14.10.2016 prin accesarea platformei ARACIP, 

https://calitate.aracip.eu. 

 

 Iniţializarea RAEI pe anul şcolar 2016-2017 şi completarea bazei de date 

S-a iniţializat RAEI pentru noul an şcolar şi s-a completat baza de date pe platforma 

https://calitate.aracip.eu având sprijinul serviciilor secretariat şi contabilitate.  

 

 Consemnarea la timp, în cadranul 1 din cercul calităţii (cercul lui Deming): 

„REALIZARE”, a activităților de îmbunătățire a calității și de evaluare internă, realizate conform 

planificării din RAEI anterior. 

 

 Completarea corectă şi în timp util a nivelului de realizare al indicatorilor pentru 

fiecare nivel acreditabil în cadranul 2 din cercul calităţii (cercul lui Deming): „EVALUARE”. 

Pentru aceasta s-a ținut cont de descriptorii corespunzători fiecărui indicator şi a fost consultat cu 

atenţie "manualul de evaluare internă" realizat de ARACIP. Pe această bază urmează ca în luna 

septembrie 2017 echipa CEAC a şcolii prin judecarea rezultatelor evaluării, reflecţia asupra lor şi 

decizia privind priorităţile de dezvoltare, negociată cu principalele părţi interesate (mai ales 

cubeneficiarii de educaţie) să fundamenteze următorul plan de îmbunătăţire a calităţii asigurând 

astfel reintrarea în “cercul calităţii”. 

 

 Dezbaterea noilor standarde şi standarde de referinţă 

Membrii comisiei au studiat noile standarde şi standarde de referinţă puse la dispoziţie 

pe platforma ministerului educaţiei, secţiunea ARACIP. Membrii comisiei au luat act de noile 

direcţii de reorientare în activitatea de evaluare instituţională. 

 

 

https://calitate.aracip.eu/
https://calitate.aracip.eu/
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 Actualizarea informaţiilor cu privire la politicile de calitate ale ARACIP şi 

modificările legislative apărute în domeniu 

Membrii comisiei au urmărit în permanenţă pagina de web a ARACIP pentru a fi la 

curent cu noutăţile din domeniu. S-au actualizat legislaţia în vigoare şi materialele informative. 

 

 Asigurarea coerenţei acţiunilor de monitorizare şi autoevaluare în vederea eficientizării 

activităţii CEAC  

În cadrul activităţii „Îmbunătăţirea şi profesionalizarea formării continue a cadrelor 

didactice” a fost realizată Baza de date - Cursuri acreditate pe ultimii 5 ani + o Analiză de nevoi 

în colaborare cu doamna prof. Stănică Daniela, responsabilă cu formarea continuă la nivelul 

liceului nostru. 

În cadrul activităţii „Relaţia cadru didactic-elev din perspectiva didacticii moderne” au 

fost aplicate chestionare unui eşantion de 140 de elevi din ciclul liceal, scopul fiind identificarea 

modului de comportare a cadrelor didactice în procesul de evaluare pentru a optimiza relaţia 

educaţională cadru didactic – elev. Chestionarele au fost ulterior interpretate şi pe baza lor s-a 

propus luarea unor măsuri eficiente de optimizare a relaţiei educaţionale cadru didactic – elev la 

capitolul comunicare şi comportament în procesul de evaluare. 

12 cadre didactice din şcoală au absolvit programul de formare continuă “Asigurarea 

calităţii în educaţie” unde au învăţat să lucreze pe platforma ARACIP. 

În cadrul activităţii „Evaluarea satisfacției beneficiarilor” aplicarea anuală a 

chestionarelor de satisfacție a beneficiarilor a scos în evidență progresul realizat la nivelul celor 

trei domenii analizate (capacitatea instituțională, eficacitatea educațională, managementul 

calității) și ne-au ajutat să determinăm acele aspecte ce necesită dezvoltare, implicit includerea 

lor în viitoarele planuri manageriale. 

În cadrul activităţii „Intensificarea utilizării metodelor activ-participative în actul 

didactic-necesitate în pregătirea activă şi creativă a elevilor”, membrii CEAC au realizat 

observări ale lecţiilor şi au completat fişe de observare. Din observările la lecţii făcute la toate 

nivelele de învăţământ (prescolar, primar, gimnazial, liceal) pe parcursul a aproximativ 4 luni s-a 

putut constata că îmbinând metodele tradiţionale cu cele activ-participative, folosind metode 

practice, de acţiune directă asupra realităţii şi oferind condiţii optime care să favorizeze 

cercetarea, descoperirea sau problematizarea, întărim caracterul formativ al actului instructiv şi 

dezvoltăm preşcolarilor/elevilor atitudini şi comportamente, astfel devenind capabili să răspundă 

cu succes la stimuli şi provocări externe sau interne. În urma analizei observărilor la 

activităţi/lecţii a reiesit faptul că o şcoală activă înseamnă şcoala în care se încurajează munca şi 

iniţiativa preşcolarului/ elevului, în care se cultivă spiritul de observaţie, judecata proprie şi 

munca, în care preşcolarii/elevii colaborează între ei şi cu dascălii lor pe bază de raporturi 

amicale pentru atingerea obiectivelor propuse şi că mai mult de jumatate dintre cadrele didactice 

de la Liceul Teoretic "Ion Creanga" din Tulcea (circa 60%) insereaza în activitatea lor şi 

secvenţe activ-participative încercând astfel să facă elevul să gândească independent, să înțeleagă 

cu mai multă ușurință, să rețină mai ușor și pentru o perioadă mai lungă de timp noțiunile 

asimilate, să aplice cât mai eficient ceea ce a învățat. 
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 Verificarea documentaţiei sistemului de management al calităţii implementat în cadrul 

Liceului Teoretic „Ion Creangă”, Tulcea 

Au fost arhivate documentele CEAC dintre anii 2006-2012. 

S-a verificat valabilitatea procedurilor generale şi operaţionale în vederea revizuirii 

acestora sau a elaborării de noi instrumente şi proceduri pentru facilitarea controlului proceselor 

interne.  

 

 Monitorizarea modului de implementare a procedurilor în vigoare 

Cea mai mare parte a procedurilor sistemului de management al calităţii sunt funcţionale 

şi respectate de către toate părţile implicate. 

 

 Realizarea de noi proceduri pentru toate compartimentele, omogenizarea procedurilor 

deja existente, pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, respectându-se cerinţele 

interne şi externe şi asigurând cadrul calităţii în învăţământ. Cele mai multe proceduri sunt 

funcţionale, fiind formulate în concordanţă cu legislaţia privitoare la învăţământul preuniversitar 

De asemenea toate procedurile au fost codificate şi înregistrate în registrul unic de proceduri al 

şcolii dar şi într-o listă a procedurilor realizată în format electronic. 

 

 Planificarea riguroasă a lucrărilor scrise (teste iniţiale, de progres, sumative, teze) şi 

întocmirea unor informări privind testarea iniţială, progresul/regresul înregistrat de elevi etc. 

 

 Realizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiei CEAC conform tematicii şi termenelor 

propuse. 

 

Noi puncte de acţiune – propuneri pentru anul şcolar 2017-2018 

 Realizarea unui Manual de proceduri prin identificarea procedurilor - cheie în CEAC şi 

eficientizarea lor prin: stabilirea unei ierarhii privind prioritatea lor în sistemul calităţii, 

simplificarea paşilor şi flexibilizarea acestora, astfel încât să se creeze un echilibru între 

decizia centralizată şi cea autonomă; 

 Derularea unor programe de promovare, implementare şi monitorizare a aspectelor legate de 

cultura calităţii în rândul cadrelor didactice; 

 Redefinirea principiilor şi a strategiilor de management pe fiecare compartiment; propunerea 

unor programe şi training-uri având ca scop conştientizarea importanţei autoevaluării, a 

managementului documentelor de interes general şi, mai ales, a implementării programelor 

de îmbunătăţire ce rezultă din procesul monitorizării periodice; 

 Elaborarea şi implementarea unui sistem paralel de monitorizare şi diseminare a exemplelor 

de bune practici prin asistenţe şi inter-asistenţe între catedre şi arii curriculare (pe orizontală 

şi verticală); 

 Realizarea de întâlniri de lucru şi de sprijin a cadrelor didactice în vederea elaborării şi 

implementării programelor de învăţare, de performanţă şi remediere; 
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 Desfăşurarea de şedinţe de lucru la nivelul catedrelor pe tema învăţării centrate pe elev şi a 

orelor demonstrative la nivel de catedră / arie curriculară pentru diseminarea exemplelor de 

bună practică; 

 Continuarea evaluării standardizate a progresului şcolar al elevilor pe baza formularelor, a 

fişelor de progres şi a altor instrumente de evaluare şi centralizare a datelor privind progresul 

şcolar la nivelul liceului. 

 Cursuri de perfecționare (TIC nivel avansat) pentru utilizarea instrumentelor Web 2.0 în 

activitatea didactică având în vedere că diversificarea strategiilor didactice utilizate la clasă 

depinde și de alegerea instrumentelor TIC. Menţionăm că acest proces a fost deja demarat 

prin absolvirea cursului de formare <<Competențe digitale cu resurse deschise TI&C>> de 

către următoarele cadre didactice: Szuchanszki Ştefan Ivan, Caraman Liliana, Stănică 

Daniela, Petre Monica şi Barbu Sanda. 

 

 

 

Întocmit, resp. comisiei Barbu Sanda 


