
                                                                                                                 

                  Planificarea  activităților pentru asigurarea calității în educație 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea activităţii Frecvența Luna 
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Numirea responsabilului si 

constituirea comisiei  

Anual x          

Elaborarea Planului de activitate Anual x          

Elaborarea Planului de îmbunătățire Anual x          

Planificarea/ repartizarea activităţilor Anual x          

Întocmirea și aprobarea proiectelor de 

lungă durată 

Anual x          

Evaluare inițială Anual  x         

Raport de autoevaluare a CEIAC Semestrial    x      x 

Planurile individuale de formare 

profesională a cadrelor didactice 

 x          

Elaborarea graficului orelor 

demonstrative a cadrelor didactice  

Anual x          

Întocmirea planurilor manageriale ale 

comisiilor metodice 

Anual x          

Monitorizarea procesului instructiv -

educativ  

Permanent   x x x x x x x x x  

Monitorizarea completării 

documentelor școlare/ cataloage. 

Anual  x x x  x x x x   

Controlul portofoliilor cadrelor 

didactice 

Semestrial    x      x 

Observarea lectiilor si completarea 

fiselor de observare  

Lunar x x x x x x x x x  

Întocmurea rapoartelor de activitate 

individuală a cadrelor didactice 

Semestrial    x      x 

Monitorizarea frecvenței elevilor Lunar x x x x x x x x x  

Elaborarea raportului de activitate, 

proceselor-verbale a ședințelor 

comisiilor metodice  

Semestrial    x      x 

Elaborarea tezelor semestriale 

/notare/analiză/calitate/eșec. 

Semestrial    x     x  

Evaluarea implementării metodelor și 

tehnologiilor moderne   

Anual  x x x x x x x x  

Monitorizarea pregătirii de lecție a 

cadrelor didactice (proiecte, materiale 

didactice, utilizarea TIC) 

Bilunar x x x x x x x x x  

Monitorizarea orarului Bilunar x x x x x x x x x  

Sortarea, pastrarea si verificarea 

materialelor si dovezilor  

Lunar x x x x x x x x x  



 

PLAN  DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII 

PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 

Nr/o  Obiective  Activități  Termeni  Responsabili  

1. Asigurarea calității 

activității în instituție 

Analiza carențelor elucidate în 

Raportul de autoevaluare 

pentru anul 2017-2018 

Proiectarea activității CEIAC 

Septembrie Echipa manage- 

rială 

Șef CEIAC 

 2. Îmbunătăţirea activităţii 

de predare-învăţare 

Proiectarea activităţilor la 

nivelul  comisiilor metodice, 

urmărindu-se creşterea 

eficienţei învăţării şi 

diminuarea eşecului şcolar 

Septembrie DAIP 

DAIE 

Metodist 

Președinții 

com.metodice 

 3. Obținerea 

performanțelor 

Elaborarea planurilor de 

dezvoltare individuală 

Septembrie  Cadrele 

didactice 

 4. Îmbunătățirea 

procesului instructiv-

educativ 

Motivarea și informarea 

cadrelor didactice rezistente la 

schimbare 

Permanent Membrii 

CEIAC 

 5. Cooperarea membrilor 

comisiilor metodice 

Instituirea Consiliului metodic. 

Elaborarea de criterii comune 

de evaluare la nivelul 

comisiilor metodice. 

Permanent Metodist 

Președinții 

com.metodice 

 6. Îmbunătățirea prestației 

profesionale 

Evaluarea calității activității 

corpului didactic 

Permanent Membrii 

CEIAC 

 7. Creșterea eficienței 

actului educațional 

Monitorizarea calității 

procesului educațional centrat 

pe elev 

Permanent Membrii 

CEIAC 

 8. Dezvoltarea 

profesională a cadrelor 

didactice 

Asigurarea procesului de 

formare contină a cadrelor 

didactice 

Conform 

graficului 

DAIE 

Metodiștii 

 9. Dezvoltarea competen- 

țelor profesionale 

Întocmirea și verificarea 

proiectelor de lungă durată și 

planurilor zilnice  

Periodic DAIE 

Președinții 

com.metodice 

10. Organizarea schimbului 

de experiență 

Asistarea reciprocă la ore și 

completarea fișlor de analiză 

Conform orarului DAIP 

DAIE 

Șef CEIAC 

11. Inserţia absolvenţilor 

pe piaţa muncii 

Îmbunătățirea programelor 

școlare pentru a corespunde 

cerințelor pieții muncii 

 Anual Echipa 

managerială 

12. Îmbunătăţirea activităţii 

de predare-învăţare 

Dotarea continuă cu mijloace 

conform standardelor minime 

Anual Director 

DAIP 

DAIE 

13. Creșterea eficienței 

actului educațional 

Dotarea cu manuale Anual Bibliotecar 

14. Formarea profesională 

a tinerei generații 

Motivarea operatorilor 

economici pentru dezvoltarea 

parteriatului cu institușia 

Permanent  Director  

Șef secție 

producere 

15. O mai bună pregătire şi 

motivare a elevilor 

Continuarea dotării şcolii cu 

echipamente TIC, echipamente 

şi softuri necesare pregătirii de 

specialitate 

Anual Director 

Director adjunct 

Prof. informat. 



16. Îmbunătăţirea activităţii 

de evaluare 

Elaborarea criteriilor /instru-  

mentelor unice de evaluare a 

calificării competențelor 

profesionale a viitorilor 

muncitori 

Permanent CEIAC 

Cadrele didact. 

17. Dezvoltarea parteneria- 

tului școală-familie  

Comunicarea sistematică cu 

părinții (ședințe, întruniri)  

Permanent  Diriginții 

Maiștrii-

instruct. 

18. Îmbunătățirea calității 

sistemului de 

comunicare internă 

 

Dezvoltarea rețelei interne 

Octombrie Membrii 

CEIAC 

 19. Promovarea imaginii  Perfectarea pag. WEB   

Îmbunătățirea rețelelor de 

socializare existente 

  Permanent Membrii 

CEIAC 

20. Promovarea imaginii și 

cunoaşterea realităţilor 

şcolii  

Informarea factorilor interesaţi 

despre viața și activitatea școlii 

Permanent Membrii 

CEIAC 

Administrația 

Cadrele didact. 

21 Îmbunătățirea compe-

tențelor cadrelor didact. 

Completarea portofoliilor  

cadrelor didactice 

Anual CEIAC 

Cadrele didact. 

22. Motivarea angajaților 

instituției 

Perfectarea contractelor 

individuale de muncă 

Semestru I Director 

Secția resurse 

umane 

23. Integrarea elevilor cu 

CES în viaţa şcolii 

Identificarea şi consilierea 

elevilor cu CES. 

Permanent Diriginții                  

Psihologul 

24. Creșterea 

promovabilității 

Elaborarea și aplicarea 

planurilor pentru elevii cu 

dificultăți de învățare 

Anual Echipa 

managerială 

25. Reducerea pierderii de 

contingent 

Monitorizarea frecvenței 

elevilor la ore teoretice și de 

instruire practică. 

Evaluarea rezultatelor  

Zilnic 

 

Lunar 

DAIP 

Maiștrii-instruc. 

Diriginții 

26. Reducerea numărului 

de restanțieri 

Motivarea elevilor să învețe 

prin utilizarea TIC, prin 

utilizarea metodelor noi de 

învățare, prin promovarea 

educației centrată pe elev 

Permanent CEIAC 

Cadrele didact. 

27. Organizarea și 

desfășurarea unui 

proces atractiv de 

învățare   

Captarea atenției elevilor 

avînd la bază cunoașterea 

particularităților de vîrstă și 

individuale ale discipolilor 

Permanent Dir. adjuncți 

Cadrele didact. 

28. Proiectarea evaluărilor 

eficiente 

Evaluarea elevilor prin teste 

diferențiate care să respecte 

particularitățile de învățare ale 

elevilor 

Conform planului Cadrele 

didactice 

29. Evaluarea rezultatelor 

învățării 

Elaborarea rapoartelor privind 

progresul și dezvoltarea 

elevilor 

Periodic Echipa 

managerială 

CEIAC 

 30. Inserţia absolvenţilor 

pe piaţa muncii 

Urmărirea traseului 

profesional al absolvenților 

Anual CEIAC 

Maiștrii-istruct. 
 


