RAPORT DE ACTIVITATE CEAC 2014-2015
În anul şcolar trecut, echipa managerială a liceului a asigurat permanenţa şi coerenţa evaluării şi
îmbunătăţirii activităţii şcolii prin numirea la început de an a Comisiei de Evaluare şi Asigurare a
Calităţii şi prin crearea unui cadru adecvat desfăşurării acţiunilor de autoevaluare. Managerii şi
Consiliul de Administraţie s-au preocupat ca proiectarea activităţilor compartimentelor şi comisiilor să
se facă pe baza colectării feed-back-ului din partea beneficiarilor şi proiectarea activităţilor de învăţare
în conformitate cu nevoile elevilor.
Comisia de Evaluare si Asigurare a Calităţii a corelat aspectele prezentate în documentele indicate
şi a stabilit planurile de îmbunătăţire necesare. Au fost urmărite:
- implicarea profesorilor în problemele de orientare şi consiliere şi utilizarea rezultatelor acestor
activităţi pentru îmbunătăţirea activităţii curente,
- îmbunătăţirea funcţionalităţii spaţiilor şcolare,
- planificarea activităţilor extracurriculare cu implicarea cadrelor didactice, a elevilor, a părinţilor
şi a altor membri ai comunităţii .
De asemenea, au fost, sunt şi vor fi întreprinse în continuare acţiuni care să favorizeze dezvoltarea
profesională a cadrelor didactice concretizate în creşterea calităţii proiectării, organizării şi evaluării
activităţii la catedră. Au fost îmbunătăţite şi diversificate proiectele de parteneriat cu reprezentanţii
comunităţii, prin participarea elevilor, a părinţilor şi corpului profesoral la diferite activităţi organizate
în ansamblu. A fost stimulat lucrul în echipă şi au fost create mijloace pentru evaluarea
performanţelor personalului didactic, didactic auxiliar şi administrativ pentru acordarea calificativelor
în funcţie de calitatea activităţii şi serviciilor prestate.
A avut loc îmbunătăţirea conţinutului acţiunilor de perfecţionare desfăşurate în colaborare cu
CCD şi ISJ Dâmboviţa şi s-a observat participarea la sesiuni de comunicare ştiinţifică, preocuparea
pentru autoperfecţionare (grade didactice) şi formarea continuă.
Echipa managerială, şefii de catedre şi consilierii educativ şi psihopedagog au realizat rapoarte de
autoevaluare periodică, bazându-se pe feedback-ul permanent realizat cu toţi factorii implicaţi în acest
proces şi ţinând cont de opiniile personalului şcolii, astfel că autoevaluarea a devenit un proces
interactiv, conştient şi responsabil. Întocmirea obiectivă a rapoartelor de autoevaluare de la nivelul
comisiilor şi utilizarea rezultatelor pentru optimizarea activităţii şi obţinerea unor servicii educaţionale
de calitate au fost şi vor fi adaptate permanent nevoilor unei societăţi bazată pe cunoaştere, în
conformitate cu noile tehnologii şi cu necesităţile pieţei forţei de muncă.
S-au realizat/revizuit proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, respectânduse 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. Prin
evaluarea rezultatelor şi prin monitorizare sunt îmbunătăţite periodic pentru a fi în acord cu toate
cerinţele sistemelor şi proceselor.
PUNCTE TARI
- diseminarea informaţiilor privind respectare şi aplicarea legislaţiei geneale şi specifice legate de
asigurarea calităţii
- constituirea şi funcţionalitatea CEAC la nivelul unităţii de învăţământ conform regulamentelor în
vigoare
- sprijinul acordat de managementul şcolar şi acordarea resurselor necesare desfăşurării activităţii.
- existenţa unui cabinet în care membrii comisiei să-şi desfăşoare activitatea

PUNCTE SLABE
- inexistenţa unor instrumente eficace de evaluare comparativă a cadrelor didactice
- imposibilitatea întocmirii unor planuri de îmbunătăţire referitoare la toate punctele slabe
- motivaţie materială scăzută în condiţiile unui volum mare de muncă.
OPORTUNITĂŢI
- existenţa unor proiecte internaţionale în derulare care sunt implementate de fiecare cadru didactic
- disponibilitatea echipei manageriale în sprijinirea activitaţii CEAC
- existenţa multiplelor posibilităţi de informare şi de formare a cadrelor didactice prin multiple
moduri.
AMENINŢĂRI
- schimbări inoportune, premature ale politicii şi strategiilor educaţionale ca urmare a schimbărilor
sau influenţelor de natură politică
- scăderea populaţiei şcolare cu implicaţii asupra normării personalului didactic şi a reţelei şcolare
- lipsa unor legi complete şi aplicării celor existente şi a unor regulamente necesare, promise de
foarte mult timp.
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