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“Înainte să faci ceva perfect, fă ceva perfectibil!”
Bill Gates

CALENDARUL EVALUĂRII INTERNE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI 2019-2020
Activitatea
Formarea/ informarea membrilor CEAC si a intregului personal
privind problematica asigurarii calitatii educatiei, implementarea
sistemului de management al calitatii, legislatia privind calitatea
educatiei, etc.
Stabilirea finalitatilor (viziunea, misiunea, tintele strategice,
valorile promovate de scoala) in echipa, de catre toti actorii
implicati (personalul scolii, elevii, parintii, reprezentantii
Stabilirea procedurii de evaluare/ monitorizare a procesului
didactic, in scopul imbunatatirii rezultatelor elevilor (stabilirea
calendarului de asistenta la clasa pentru fiecare catedra, fiecare
profesor, fiecare disciplina)
Analiza PAS, a strategiei de evaluare interna in vederea realizarii
planului operational al CEAC pentru anul scolar in curs
Stabilirea responsabilitatilor fiecarui membru CEAC, a planurilor
intalnirilor
Stabilirea planului operational al CEAC
Intocmirea instrumentelor de evaluare interna utilizate (fise de
evaluare, fise de observare, chestionare, interviuri, fise de
observare a lectiilor, fise de analiza a datelor etc.)
Evaluarea domeniului A. Capacitate institutionala
Evaluarea domeniului B. Eficacitate educationala
Evaluarea domeniului C. Managementul calitatii
Culegerea feedback- ului de la parinti
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Ordonarea dovezilor, analiza rezultatelor obtinute in urma
demersului de evaluare interna, identificarea cauzelor, stabilirea
planurilor de imbunatatire pentru indicatori/ descriptori/ aspectele
care necesita imbunatatire, pentru criteriile evaluate in luna
anterioara
Implementarea masurilor de imbunatatire propuse si aprobate de
conducerea scolii, coordonarea grupurilor de lucru (cele care
impun implementarea lor intr-un timp scurt, fara cheltuieli
suplimentare si usor de dus la indeplinire)
Imbunatatirea instrumentelor de evaluare utilizate, daca este
cazul
Realizarea planului de imbunatatire pentru anul urmator
Analiza, revizuirea RAEI si a Planului de imbunatatire
Informarea personalului scolii (cadre didactice, personal auxiliar,
personal nedidactic, elevi, parinti etc.) cu privire la modul de
implementare a masurilor luate in anul precedent, pe de o parte,
iar, pe de alta parte, la masurile care vor fi luate incepand cu
anul scolar in curs (proceduri)
Aprobarea planului de imbunatatire pentru anul urmator

