COLEGIUL „NICOLAE TITULESCU” BRAŞOV
RAEI – Partea a II-a
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE
An scolar 2012/2013
NOTA: TIPURILE DE ACTIVITATI la care se face referire sunt:
1. Activitati la nivel de curriculum si metodologie didactica
2. Activitati la nivel extracurricular
3. Activitati privind baza materiala
4. Activitati privind resursa umana
5. Activitati de proiect
6. Activitati la nivelul managementului unitatii scolare
Nr.
crt

Activităţi

1

Actualizarea
conţinutului
portofoliilor
cadrelor didactice,
catedrelor şi
comisiilor,
utilizate ca
documente de
bază în procesul
de evaluare la
nivel de:
- director;
- CEAC;
- responsabili de
comisii metodice
şi comisii de
lucru;
- cadre
didactice;
- diriginţi
Comentarii:

Tipul de
activitate1
1, 2, 6

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Continuarea unei
culturi şi a unei
mentalităţi a
calităţii la nivelul
întregului
personal al şcolii
(cadre didactice,
personal didactic
auxiliar,
nedidactic, elevi,
pătinţi, agenţi
economici etc.)

noiembrie
2012

- membrii CEAC;
- responsabili
comisii/catedre

Indicatori de
realizare
- fişe de
verificare a
portofoliilor
profesorilor,
învăţătorilor,
responsabililor
de catedre şi
comisii

Realizat
Ce am învăţat din realizare: rezultatul bun obţinut la evaluarea instituţională a fost pe măsura implicării tuturor
în elaborarea acestor documente.
Tipul de
Indicatori de
Activităţi
Obiective
Termene
Responsabilităţi
activitate
realizare

1

Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI
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Îmbunătăţirea
activităţii
metodice privind
metodele de
predareînvăţare centrată
pe elev
Comentarii:
2

1, 4

Diversificarea şi
modernizarea
strategiilor de
predare-învăţare
centrată pe elev

permanent

- membrii CEAC;
- responsabilii de
comisii metodice

Realizat în proporţie de 90%
Ce am învăţat din realizare parţială …. Elevii sunt motivaţi şi obţin rezultate mai bune.
Activităţi
Tipul de
Obiective
Termene
Responsabilităţi
activitate
3

Introducerea unor
noi instrumente de
evaluare

1

Participarea activă
şi conştientă a
elevilor la
procesul de
evaluare

Iunie 2013

Toate cadrele
didactice

- fişe de lucru pe
stiluri de
învăţare;
- fişe de evaluare

Indicatori de
realizare
proiecte,
concursuri

Comentarii:
Realizat în proporţie de 90%
Ce am învăţat din realizare…. Elevii se implică mai activ în activităţile de evaluare complementare, deşi aceste
activităţi necesită mai mult timp de pregătire din partea cadrelor didactice.
Activităţi
Tipul de
Obiective
Termene
Responsabilităţi
Indicatori de
activitate
realizare
4

Imbunătăţirea
activităţii CEAC

6, 4

Organizarea şi
funcţionarea
CEAC

iunie 2013

- membrii CEAC

- criterii şi
instrumente de
evaluare
periodică,
diferenţiate pe
categorii de
personal;
- rapoarte de
monitorizare şi
de autoevaluare
instituţională

Comentarii:
Realizat 80%
Ce am învăţat din realizare: plusul dobândit a constat din participarea la cursuri de formare pe direcţia
asigurării calităţii a personalului scolii, deci s-au creat condiţii de funcţionare a comisiei la nivelul cerinţelor
Activităţi
Tipul de
Obiective
Termene
Responsabilităţi
Indicatori de
activitate
realizare
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5

Participarea
cadrelor didactice
la cursuri de
formare
profesională,
perfecţionare

Perfecţionarea
profesională a
cadrelor didactice

sfârşitul
anului
şcolar

4

-directori

Certificatele
obţinute

- cadrele didactice
înscrise pentru
obţinerea gradelor
didactice
-cadre didactice

Comentarii:
Realizat
Ce am învăţat din realizare : există o mare disponibilitate a cadrelor didactice pentru programe de formare
Activităţi
Tipul de
Obiective
Termene
Responsabilităţi
Indicatori de
activitate
realizare
6

Încurajarea
cadrelor didactice
de a se implica în
desfăşurarea unor
proiecte şcolare şi
extraşcolare

2, 5

Îmbunătăţirea
calităţii
activităţilor
educative

permanent

Directori
Consilierul
educativ

Planurile
proiectelor
avizate

Cadrele didactice
diriginţi
Părinţi

Comentarii:
Activităţile propuse în planul managerial, în planul operaţional al consilierului educativ şi în planul operaţional
întocmit de responsabilii comisiilor metodice au fost realizate în mare parte. Pe lângă acestea, s-au desfăşurat
multe alte proiecte şi activităţi, care se regăsesc în rapoartele de analiză a activităţii pe anul şcolar trecut.
Ce am învăţat …. că este dificil pentru cadrele didactice să realizeze toate activităţile propuse la începutul
anului şcolar, din cauza multiplelor variabile ce pot apărea în desfăşurarea procesului de învăţământ sau din
cauza ofertelor reduse din partea reprezentanţilor comunităţii locale.
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Partea IV
Planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei oferite pentru anul şcolar următor (2013/2014)
Nr.

Activităţi

Tipul de
activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

crt.

Indicatori
de realizare

1.

Modernizarea mijloacelor
de învăţământ utilizate în
actul de predare-învăţare

1

Utilizarea adecvată a dotărilor cu
echipament modern audio-video
şi cu soft educaţional în actul de
predare –învăţare

permanent

Membru CEAC responsabil
cu curriculumul

Rapoarte semestriale ale
cadrelor didactice privind
utilizarea mijloacelor
moderne în activităţi
didactice

2.

Diversificarea
instrumentelor de evaluare
a performanţelor şcolare

1

Optimizarea evaluării
educabililor prin utilizarea autoevaluării si a interevaluării

permanent

Membru CEAC responsabil
cu curriculumul

Notare periodică în catalogul
clasei şi catalogul virtual

3.

Elaborarea şi
implementarea de proiecte
ce vizează activităţi
extracurriculare

2,5

Atragerea unui număr crescut de
participanţi la activităţile
extracurriculare, desfăşurate în
parteneriat cu comunitatea locală

Aprilie
2014

Responsabil CEAC cu
activităţile extracurriculare

4.

Participarea cadrelor
didactice la programe de
formare profesională şi
monitorizarea acesteia

Diseminarea informaţiilor din
domeniul didactic şi a bunelor
practici

permanent

Responsabilul cu formarea
Adeverinţe de participare la
continuă a cadrelor didactice cursuri de formare

4

Comunicare individuală a
rezultatelor
Proiect dosar activităţi
extracurriculare

Evidenţă participare la
cursuri
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5

6.

7.

8

Actualizarea paginii de web
a liceului

5

Revizuirea procedurilor
existente şi elaborarea de
altele noi

6

Aplicarea de chestionare
părinţilor / elevilor /
cadrelor didactice

6

Organizarea simulărilor
pentru examenele naţionale
(Bacalaureat)

1

Promovarea imaginii Colegiului

Martie

Dezvoltarea relaţiilor de
parteneriat extern

2014

Formarea unei culturi a calităţii
prin introducerea procedurilor în
diferite paliere ale activităţii în
unitatea şcolară

Aprilie

Completarea bazei de date cu
informaţii despre educabili

Mai 2014

Evaluarea elevilor şi
preîntâmpinarea eşecului şcolar

Mai 2014

Comisia pentru promovarea
imaginii liceului

Coordonator CEAC

Diferite proceduri

- membrii CEAC;

Chestionare

2014

Consilier şcolar
Responsabilii Catedrelor
elaborează subiectele,
evaluează lucrările,
comunică rezultatele;
Direcţiunea
Membrii CEAC:
coordonează activitatea

Planul de îmbunătăţire a fost elaborat de CEAC având următoarea componenţă :
Dragan Carmen ,
Hornet Constantin,
Cioc Elena,
Paun Georgeta,

Promovarea bacalaureatului
85%

