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1. NOTĂ INTRODUCTIVĂ
Prezentul Raport de activitate este realizat având în vedere Planul de Dezvoltare Instituţională 2012-2017 (PDI 2012-2017), aprobat de Consiliul
Profesoral al Colegiului Naţional „Dimitrie Cantemir” în data de 25.10.2012 şi a Planurilor manageriale asociate acestuia. Documentul prezentat
în continuare este structurat conform obiectivelor, activităţilor şi resurselor propuse în Planul managerial/ operațional pentru anul şcolar 20122013, parte integrantă a PDI 2012-2017.
Pentru evidenţierea clară a rezultatelor obţinute, pentru fiecare program propus în Planul managerial pentru anul şcolar 2012/2013 sunt prezentate
obiectivele, activităţile, nivelul și indicatorii de realizare.
Raportul de activitate este fundamentat şi susţinut de rapoartele de activitate elaborate la nivelul catedrelor, comisiilor şi echipelor de management
de proiect numite pe parcursul anului şcolar precedent, respectiv documentele de proiectare şi raportare din domeniul financiar-contabil.
Referitor la resursele financiare, cu anumite excepţii, sistemul actual de planificare şi raportare a activităţii financiar-contabile nu permite
identificarea cu claritate a costurilor pentru fiecare categorie de activitate desfăşurată pentru îndeplinirea obiectivelor propuse. Sumele globale
pentru categoriile de cheltuieli menţionate în prezentul raport sunt cuprinse în analiza financiară sintetică a anului şcolar precedent.
La finalul documentului sunt prezentate RAEI 2012-2013 și datele statistice relevante pentru anul şcolar 2012/2013.
Reținem zece aspecte definitorii pentru progresul înregistrat în anul școlar 2012-2013 și pentru dezvoltarea instituțională în perioada
următoare:
1. realizarea 100% a cifrei de școlarizare 2013-2014, atât la nivel gimnazial, cât și la nivel liceal și atragerea celor 2 elevi din municipiu
care au obținut media de admitere 10;
2. promovabilitatea la examenul de bacalaureat (97,38%) situează liceul pe locul IV la nivelul județului, înregistrându-se o creștere de
1,75% față de anul școlar precedent, 2011-2012;
3. în urma analizei comparative a notelor obținute la examenul de bacalureat și a mediilor obținute de elevii liceului se constată diferențe
nesemnificative, ceea ce confirmă calitatea și eficiența procesului de predare-învățare-evaluare;
4. numărul de elevi participanți la faza națională a olimpiadelor ne situează pe primul loc la nivelul municipiului, pe al doilea loc la
nivelul județului și este cel mai mare din ultimii 5 ani; un număr de 150 elevi au obținut premii și mențiuni la olimpiadele și
concursurile județene, interjudețene și naționale, față de 73 în anul școlar anterior;

5. creșterea cu 6,04% a numărului elevilor care au obținut medii generale cuprinse între 9 și 10 (47,56% dintre elevii liceului au promovat
anul școlar 2012-2013 cu medii între 9 și 10, iar 40,18% cu medii între 8 și 9; s-a înregistrat o scădere cu 2,45% a numărului elevilor cu
medii între 7 și 7,99 față de anul școlar anterior);
6. reducerea cu 11% a numărului absențelor motivate și nemotivate față de anul școlar precedent, 2011-2012;
7. înregistrarea unui număr record de absolvenți din promoția curentă care au fost admiși la studii în străinătate (20 absolvenți, dintre care
unul la Oxford, Marea Britanie, specializarea Matematică);
8. creșterea prestigiului colegiului prin inițierea a două proiecte în parteneriat cu școlile din municipiu, Primăria și Consiliul local Onești:
Marșul absolvenților (”Absolvent 2013 – oneștean cu cetățenie europeană”) și Târgul de oferte educaționale 2013 ( ”O școală pentru
tine”);
9. dezvoltarea culturii proiectelor prin câștigarea competiției de proiecte cu finanțare nerambursabilă de la Consiliul local Onești, în
cadrul parteneriatului cu Asociația Studium D. Cantemir, pentru finanțarea manifestărilor dedicate semicentenarului liceului;
10. dezvoltarea culturii organizaționale și creșterea gradului de siguranță și securitate a elevilor în cadrul școlii prin introducerea uniformei
școlare.

La finalul anului școlar 2012-2013 se poate concluziona că s-au păstrat punctele tari 2011-2012:
1. colegiul Național ”Dimitrie Cantemir” încurajează învățarea activă, gândirea critică, performanța superioară, după cum reiese din rezultatele la
învățătură, la olimpiade/ concursuri, la examenul de bacalaureat și din gradul de absorbție a absolvenților în mediul academic;
2. din chestionarele aplicate elevilor și părinților, inclusiv cu prilejul vizitei de evaluare externă, se poate concluziona că gradul de satisfacție a
acestora față de educația oferită este mare;
3. prin demararea proiectului de reabilitare există premisele creșterii capacității și eficacității educaționale a colegiului,
iar punctele slabe 2011-2012 au fost eliminate, astfel:
Nr.
Puncte slabe 2011-2012
crt.
1.
După cum reiese și din Atestatul privind calitatea educației,
rezultatele obținute în urma evaluării sunt insuficient
valorificate în activitatea de proiectare a dezvoltării instituționale.
2.
Se înregistrează o scădere semnificativă
a numărului elevilor participanți la olimpiade și concursuri.

Puncte tari 2012-2013
Proiectarea se realizează pe baza indicatorilor cantitativi și calitativi,
se obține feedback, se realizează corelarea indicatorilor de
performanță cu obiectivele de dezvoltare.
S-au înregistrat cel mai mare număr de elevi participanți la faza
națională din ultimii 5 ani și dublarea numărului premiilor obținute
față de anul școlar anterior.

3.
4.

Nu s-a realizat cifra de școlarizare propusă la nivel liceal.
Gradul de atractivitate a colegiului pentru elevii din cl. a VIII a
capabili de performanțe superioare înregistrează o scădere față
de anul școlar precedent la toate specializările, după cum reiese
din statisticile privind media de admitere la clasa a IX a.

Cifra de școlarizare 2013-2014 s-a realizat 100%.
Mediile de admitere înregistrează o creștere semnificativă (medii între
10 și 8,03), iar elevii oneșteni care au obținut media 10 de admitere au
devenit elevii colegiului.

Puncte slabe 2012-2013:
1. spațiile disponibile au fost improprii unei activități de instruire la standardele de calitate vizate, fiind dificilă desfășurarea activităților cu
caracter practico-aplicativ datorită funcționării în locația temporară de la Colegiul Tehnic ”Petru Poni”, cu spații insuficiente pentru
amenajarea laboratoarelor de fizică, chimie, biologie, informatică, a bibliotecii și a sălii de sport;
2. nivelul real scăzut de cunoștințe și deprinderi al elevilor claselor a IX- a, reflectat în discrepanța dintre mediile de admitere și notele
obținute de aceștia în timpul clasei a IX-a și supraaglomerarea unor clase și reducerea semnificativă a numărului elevilor în alte clase ca
urmare a orientării școlare deficitare la clasa a IX-a;
3. persistența întârzierilor în rezolvarea sarcinilor de lucru și a lipsei de motivație a unor cadre didactice pentru implicarea în activitățile de
evaluare a calității.
Măsuri propuse pentru 2013-2014:
1. efectuarea demersurilor pentru urgentarea finalizării lucrărilor din cadrul proiectului de reabilitare a colegiului și eficientizarea alocării și
utilizării resurselor materiale pentru asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea unui process didactic de calitate;
2. diversificarea ofertei educaționale suplimentare a colegiului pentru stimularea elevilor capabili de performanță și sprijinirea elevilor cu
ritm lent de învățare (oferta CDȘ, Școala după școală, Centru ECL, Centru de excelență);
3. identificarea de resurse pentru stimularea elevilor și motivarea profesorilor pentru performanță în activitatea curentă și obținerea
performanțelor superioare la olimpiade și concursuri;
4. optimizarea proiectării și evaluării la toate nivelurile pentru eliminarea întârzierilor și promovarea unui stil de lucru bazat pe colaborare;
5. creșterea gradului de implicare a părinților, a comunității și a mediului de afaceri în viața școlii pentru a oferi elevilor modele de success
(Ziua părinților, Ziua absolventului, Zilele Colegiului).

2.OBIECTIVE/ ACTIVITĂȚI - NIVEL DE REALIZARE
OBIECTIV GENERAL
I. Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii instructiv-educative și administrative
OBIECTIV SPECIFIC
Nivel de realizare şi concluzii
I.1.Asigurarea resursei umane și a condiţiilor
Activitatea s-a desfășurat în condiții bune, fără perturbări majore datorate locației temporare din incinta
optime de lucru în sălile de clasă, laboratoare şi
Colegiului Tehnic ”Petru Poni”.
spaţii funcţionale
ACTIVITĂŢI
Descrierea activităţilor
Nivel de realizare
Indicatori (cf. nivelului de realizare)
1.Identificarea spațiilor necesare desfășurării
Complet
Toate sălile de clasă au funcționat într-un singur corp de clădire;
procesului instructiv – educativ
Lipsa laboratoarelor s-a compensat prin utilizarea mijloacelor IT (laptop,
videoproiector, laborator de informatică) și a auxiliarelor didactice existente în
cadrul catedrelor;
2. Igienizarea spaţiilor şi întreținerea/ repararea
Complet
Nu s-au înregistrat disfuncții, reclamații;
echipamentelor şi instalaţiilor
3. Constituirea formațiunilor de elevi cf. mediei de
Nu s-au înregistrat disfuncții, reclamații;
admitere și opțiunilor elevilor/ părinților
4. Acoperirea normelor didactice cu personal
Complet
calificat/ Elaborarea Proiectului de încadrare
Acoperirea 100% a normelor didactice cu personal calificat;
2013-2014 cf. metodologiei în vigoare, în funcție
de nevoile și interesele elevilor
5. Elaborarea documentelor manageriale anuale:
Complet
planuri manageriale, grafic monitorizare și
Respectarea termenelor specifice
control, orar, schema orară
6. Constituirea catedrelor și comisiilor metodice
Complet
Respectarea 100% a metodologiei
7.Efectuarea analizelor medicale obligatorii şi a
Complet
Personalul didactic și nedidactic 100% apt pentru a activa în cadrul școlii
testării psihologice
8.Inventarierea anuală
Incomplet
Disfuncții/ Întârzieri cauzate de condițiile specifice relocării și depozitării
dotărilor în sala de sport
9. Înlocuirea panourilor de afişaj şi reactualizarea
Complet
Informațiile au fost primite la timp de către toți cei interesați
periodică a informaţiilor

OBIECTIV SPECIFIC
I.2.Identificarea nevoilor reale de învăţare ale
elevilor şi adaptarea demersului educativ la
interesele acestora
Descrierea activităţilor
1.Aplicarea
Procedurilor
privind
testele
iniţiale/predictive şi stilurile de învăţare
2.Realizarea proiectării didactice în conformitate
cu normele în vigoare, nevoile și interesele
elevilor
3.Integrarea noilor tehnologii în activitatea curentă
la majoritatea disciplinelor, inclusiv creşterea
numărului de ore AeL
4.Adoptarea de metode activ-participative de către
toţi profesorii
5.Identificarea opţiunilor elevilor privind orele
CDS
6.Fundamentarea cifrei de şcolarizare 2013-2014
pe nevoile şi interesele elevilor
7.Realizarea
de
programe
educaţionale
personalizate pentru elevii cu ritm lent/ capabili de
performanţe deosebite (ore suplimentare, lucru
diferențiat, tutoriale online etc.)
8.Organizarea olimpiadelor pe discipline
9.Participarea la concursurile şcolare şi
diversificarea acestora
OBIECTIV SPECIFIC
I.3. Pregătirea elevilor pentru examenul de
bacalaureat

Nivel de realizare şi concluzii
Se înregistrează o creștere calitativă și cantitativă a performanțelor școlare.
Lipsa spațiilor a determinat imposibilitatea utilizării eficiente a programului AeL, desfășurarea orelor de
laborator, în cadrul bibilotecii și în sala de sport.
ACTIVITĂŢI
Nivel de realizare
Indicatori (cf. nivelului de realizare)
 Creșterea cu 6,04% a numărului elevilor care au obținut medii generale
Complet
cuprinse între 9 și 10 (47,56% dintre elevii liceului au promovat anul
școlar 2012-2013 cu medii între 9 și 10, iar 40,18% cu medii între 8 și 9)
Complet
 Numărul de elevi participanți la faza națională a olimpiadelor este cel
mai mare din ultimii 5 ani
 Realizarea 100% a cifrei de școlarizare 2013-2014
Parțial
Complet
Complet
Complet

Complet
Complet
Complet
Nivel de realizare şi concluzii
Deși rezultatele promoției 2013 pe parcursul școlarizării (cl. IX – XII) nu au fost pe măsura rezultatelor
promoțiilor anterioare, adoptarea și implementarea Planului de măsuri pentru ameliorarea rezultatelor
la examenul de bacalaureat 2013 a dus la obținerea rezultatelor dorite la examenul de bacalaureat
ACTIVITĂŢI

Descrierea activităților
1.Realizarea Planului de măsuri (identificarea
optiunilor elevilor, graficul orelor de pregătire
suplimentară, planificarea simulărilor)
2. Implementarea și monitorizarea Planului de
măsuri (organizarea simularilor, reactualizarea
planurilor de măsuri/ catedre pe baza rezultatelor,
monitorizarea informării elevilor și părinților)

3. Evaluarea activității

OBIECTIV SPECIFIC
I.4.Asigurarea securităţii elevilor pe parcursul
programului de lucru
Descrierea activităților
1.Asigurarea pazei personalului şi bunurilor
2.Efectuarea instructajelor SSM şi ISU pentru
toate categoriile de personal şi elevi
3.Verificarea parametrilor de funcţionare a
instalaţiilor şi monitorizarea lor permanentă

Nivel de realizare

Indicatori (cf. nivelului de realizare)


Complet


Complet


Complet

Promovabilitatea la examenul de bacalaureat 2013, ambele sesiuni:
97,38%
Organizarea a 2 sesiuni de simulare (noiembrie 2012 și aprilie 2013)
Elaborarea de planuri remediale la nivelul fiecărei clase/ disciplină pe
baza rezultatelor înregistrate la prima sesiune de simulare
În urma analizei comparative a notelor obținute la examenul de
bacalureat și a mediilor obținute de elevii liceului se constată diferențe
nesemnificative, ceea ce confirmă calitatea și eficiența procesului de
predare-învățare-evaluare;

Nivel de realizare şi concluzii
Activitatea s-a desfășurat în condiții optime.
ACTIVITĂŢI
Nivel de realizare Indicatori (cf. nivelului de realizare)
Complet
 Nu s-au înregistrat incidente/ evenimente.
Complet
Complet

OBIECTIV SPECIFIC

I.5.Eficientizarea alocării resurselor materiale și
financiare

Descrierea activităților
1. Realizarea și implementarea Graficului de
monitorizare și control
2. Monitorizarea programului Lapte și corn
3. Monitorizarea lucrărilor de reabilitare
4. Realizarea Proiectului de buget 2013 și a
execuției bugetare cu respectarea legislației în
vigoare

Nivel de realizare şi concluzii
Se înregistrează încadrarea în bugetul alocat, efectuarea operațiunilor contabile la timp, conform
legislației în vigoare, asigurarea funcționării normale. Au existat întârzieri ale decontării cheltuielor de
navetă ale elevilor, situație existentă la nivel național.
S-au identificat surse de finanțare sub formă de alocări de fonduri de la Consiliul local pentru lucrările
suplimentare la proiectul de reabilitare a colegiului, sponsorizări pentru organizarea de evenimente,
acordarea de medalii elevilor premianți și olimpicilor naționali, precum și a profesorilor îndrumători.
(contracte de sponsorizare, donații, comisioane în baza contractelor de colaborare).
ACTIVITĂŢI
Nivel de realizare Indicatori (cf. nivelului de realizare)
Complet
 Nu s-au înregistrat disfuncții în domeniul managementului resurselor
materiale și financiare.
Complet
 S-au identificat surse de finanțare suplimentare:
Complet
- alocarea fondurilor de către Consiliul local necesare efectuării lucrărilor
suplimentare la proiectul de reabilitare necesare pentru respectarea
Complet

Complet
5. Identificarea de surse de finanțare pentru
premiere olimpici, lucrări suplimentare
proiectului de reabilitare, organizarea de
evenimente

-

-

OBIECTIV SPECIFIC
I.6. Întărirea disciplinei şi scăderea numărului de
absenţe ale elevilor/ învoiri ale personalului

Descrierea activităților
1.Monitorizarea respectării programului de către
personalul didactic şi nedidactic
2.Monitorizarea frecvenţei elevilor la ore, în
special a elevilor navetişti şi a celor cu părinţii
plecaţi în străinătate
3.Completarea documentelor şcolare la termenele
stabilite

standardelor de funcționare conform legislației actuale și satisfacerea
nevoilor specifice colegiului.
comision din parteneriatul cu Clubul Rotary Onești pentru organizarea
unui eveniment cultural.
sponsorizări din partea a două firme locale pentru acordarea de medalii
elevilor premiați la sfârșitul anului școlar și a profesorilor coordonatori ai
elevilor participanți la olimpiadele și concursurile naționale
donații din partea Asociației ”Studium D. Cantemir” pentru premierea
elevilor olimpici și acordarea de medalii și cupe absolvenților premiați și
șefilor de promoție
în parteneriat cu Asociația ”Studium D. Cantemir”, s-a depus
documentația pentru concursul de proiecte cu finanțare nerambursabilă
de la Consiliul local Onești pentru organizarea evenimentelor prilejuite
de semicentenarul liceului.

Nivel de realizare şi concluzii
Se înregistrează scăderea semnificativă a numărului absențelor elevilor.
Nu au fost înregistrate abateri grave ale elevilor și personalului.
Programul ”Singur acasă” și cel de integrare a elevilor claselor a IX-a s-a derulat doar la nivelul claselor.
Elevii clasei a V-a s-au integrat firesc în viața colegiului și sunt o prezență activă la toate evenimentele
colegiului, fără să se înregistreze probleme în relația acestora cu elevii de liceu.
ACTIVITĂŢI
Nivel de realizare Indicatori (cf. nivelului de realizare)
 Reducerea cu 11% a numărului absențelor motivate și nemotivate față de
Complet
anul școlar precedent, 2011-2012
 Nu se înregistrează medii la purtare sub 7
Complet
Parțial


4. Implementarea programului „Singur acasă” şi
de integrare a elevilor claselor a IX a și a V a
OBIECTIV SPECIFIC
I. 7.Creşterea numărului certificărilor
internaţionale ale competenţelor elevilor
Descrierea activităților
1.Cursuri şi examene ECDL
2.Pretestări şi examene Cambridge

3. Diversificarea certificărilor pentru elevii de
gimnaziu – EQUALSKILLS, KET, PET

Parțial

Încă se înregistrează întârzieri în completarea documentelor de către
cadrele didactice, deși s-a diminuat numărul acestora față de anul școlar
precedent.

Nivel de realizare şi concluzii
Deși condițiile de funcționare au îngreunat desfășurarea cursurilor, pretestărilor și examenelor de
certificare internațională a competențelor lingvistice și digitale, interesul elevilor pentru acestea a fost
stimulat, înregistrându-se cel mai mare număr de absolvenți admiși la universități în străinătate.
ACTIVITĂŢI
Nivel de realizare Indicatori (cf. nivelului de realizare)
Complet
 20 de absolvenți admiși la studii în străinătate
Complet
 2 sesiuni de pretestare pentru examenele Cambridge de limba engleză
(CAE, FCE) – noiembrie 2012 și aprilie 2013
 Activități de popularizare a exemenelor internaționale pentru elevii de
gimnaziu
 Rezultate la nivelul promoției 2013:
- Numărul certificatelor IT: 100, din care:
 ECDL: 83
Complet
 CISCO:17
- Numărul certificatelor lingvistice: 34 (lb. engleza, franceza, spaniola)
 Cambridge - CAE: 14
 IELTS: 16
 DELF/ DALF: 2
 TOEFL: 2
OBIECTIV GENERAL
II. Ameliorarea comunicării interne şi externe

OBIECTIV SPECIFIC
II. 1.Eficientizarea transferului de informaţii între
diferitele niveluri ierarhice

Descrierea activităţilor
1.Reactulizarea bazei de date a colegiului
2.Realizarea unei baze de date cu adresele
părinţilor
3.Folosirea mijloacelor de informare electronică
pentru comunicarea aspectelor curente
OBIECTIV SPECIFIC
II. 2.Eficientizarea comunicării dintre şcoală şi
părinţi

Descrierea activităţilor
1.Realizarea broşurii electronice de informare, cu
obţinerea ISSN
2.Reactualizarea paginii de internet a colegiului
3.Desfăşurarea de lectorate cu părinţii
4.Organizarea de activităţi comune eleviprofesori-părinţi
5. Aplicarea de chestionare de feedback elevilor ,
personalului şi părinţilor

Nivel de realizare şi concluzii
Comunicarea s-a realizat eficient, înregistrându-se creșterea gradului de utilizare a poștei electonice în
activitatea curentă, ceea ce a redus timpul alocat ședințelor de informare și a asigurat un acces rapid și
generalizat la informație în timp util.
ACTIVITĂŢI
Nivel de realizare
Indicatori (cf. nivelului de realizare)
Complet
 S-a asigurat accesul rapid la informații și circulația eficientă a informației
pentru o comunicarea internă și externă optimă
Complet
 Se înregistrează reducerea semnificativă a întârzierilor în elaborarea și
difuzarea/ cemtralizarea documentelor
Complet
Nivel de realizare şi concluzii
Părinții au fost informați la timp asupra situației școlare și disciplinare a elevilor, s-au organizat lectorate
și ședințe cu părinții, s-a acordat atenție fiecărei probleme semnalate de părinți și s-au găsit soluții în
beneficiul elevilor.
Paginile de internet și de facebook ale colegiului sunt o sursă de informare utilă pentru părinți și
comunitate cu privire la activitatea colegiului
ACTIVITĂŢI
Nivel de realizare
Indicatori (cf. nivelului de realizare)
 Informațiile utile au fost postate permanent pe pagina de internet
Nerealizat
 S-a activat contul Facebook pentru organizarea manifestărilor
Complet
semicentenarului colegiului
Complet
 S-au organizat lectorate cu părinții în cadrul cărora s-a prezentat bilanțul
financiar, activitatea colegiului, s-au aplicat chestionare de feedback, s-a
Parțial
stabilit introducerea uniformei școlare
Complet


6.Stabilirea orelor de consultaţii cu părinţii în
programul fiecărui cadru didactic

Complet

Cu diferite prilejuri, s-au organizat activităţi comune elevi-profesoripărinţi, s-au realizat activități în cadrul proiectului Job Shadow Day,
derulat în partenriat cu Junior Achievement Romania, dar este necesară
identificarea de direcții noi de acțiune

OBIECTIV GENERAL
III. Dezvoltarea parteneriatelor cu comuniatea locală (ONG-uri, agenţi economici, autoritatea locală) și instituții similare la nivel național și internațional
OBIECTIV SPECIFIC
Nivel de realizare şi concluzii
III. 1.Creşterea gradului de implicare a şcolii în
Elevii și profesorii colegiului s-au implicat activ în viața comunității în: activități de voluntariat,
problemele reale ale comunităţii
proiecte de mediu, culturale, inițierea și organizarea de evenimente, concerte filantropice, donații
pentru persoane vârsnice
ACTIVITĂŢI
Descrierea activităţilor
Nivel de realizare
Indicatori (cf. nivelului de realizare)
1.Încheierea de protocoale de colaborare
Complet
 Colegiul Național ”Dimitrie Cantemir” a inițiat două proiecte în
parteneriat cu Primăria și Consiliul local Onești și liceele din municipiu:
2.Implementarea programelor de cooperare
Complet
”Absolvent 2013 – oneștean cu cetățenie europeană”, incluzând
3.Diseminarea programelor
Complet
marșul absolvenților și premierea șefilor de promoție de la toate liceele
4.Identificarea de noi direcţii de parteneriat/ noi
Complet
parteneri

Complet


5. Valorificarea experienței și expertizei
dobândite





OBIECTIV SPECIFIC
III.2.Creşterea gradului de atractivitate a
colegiului

Descrierea activităţilor
1. Protocoale de colaborare cu şcolile din zonă
2.Derularea de activităţi comune cu elevii claselor
a IV a, a VII a şi a VIII a
3. Promovarea ofertei educaționale în școli

4.Organizarea Zilelor porţilor deschise

oneștene și târgul educațional ”O școală pentru tine” pentru facilitarea
orientării școlare a elevilor de la școlile gimnaziale din municipiu și din
împrejurimi.
Elevii și profesorii Colegiului Național ”Dimitrie Cantemir” au participat
la toate manifestările inițiate de autoritățile locale: Primărie, Consiliul
local, Jandarmerie, Poliție, ISU, Biblioteca municipală ”Radu Rosetti”.
Pe parcursul anului școlar s-au desfășurat activități în cadrul
parteneriatelor cu unitățile școlare din municipiu, ONG-uri partenere,
Clubul Rotary, Agenția Județeană Antidrog, Penitenciarul Tg. Ocna,
Direcția Județeană Olimpică etc.
S-a deschis primul centru de tineret și voluntariat din municipiu în
parteneriat cu Arhiepiscopia Bacăului și Romanului.

Nivel de realizare şi concluzii
Colegiul Național ”Dimitrie Cantemir” și-a îmbunătățit imaginea ca urmare a rezultatelor obținute, a
ameliorării comunicării externe, a prezenței active în comunitate, a aparițiilor în mass-media ale
conducerii, cadrelor didactice și elevilor.
ACTIVITĂŢI
Nivel de realizare
Indicatori (cf. nivelului de realizare)
Complet
 Realizarea 100% a cifrei de școlarizare
Complet
 Atragerea elevilor capabili de performanțe superioare la clasa a IX-a și a
IV-a
Complet
 Elevii care au obținut nota 10 la Evaluarea națională au devenit elevi ai
Complet
colegiului
 Interesul crescut al absolvenților clasei a IV-a pentru nivelul gimnazial
(numărul mare de cereri ale părinților)
 Radio Connect-FM a acordat conducerii colegiului Premiul de excelență
și trofeul Galei Connect FM pentru promovarea educației și
învățământului oneștean în mass-media



OBIECTIV SPECIFIC
III.3. Prevenirea violenței

Descrierea activităţilor
1. Reactualizarea Programului de prevenire a
violenței
2. Implementarea și monitorizarea programului

Nivel de realizare şi concluzii
Nu s-au înregistrat cazuri de violență în școală sau cu implicarea elevilor școlii în afara programului
școlar.
ACTIVITĂŢI
Nivel de realizare
Indicatori (cf. nivelului de realizare)
Complet
Complet
Complet

Descrierea activităţilor
1.Identificarea de noi direcţii de parteneriat/ noi
parteneri
2. Scrierea și depunerea de proiecte europene de
parteneriat





3.Acțiuni de colaborare cu Poliția și Jandarmeria
OBIECTIV SPECIFIC
III. 4. Dezvoltarea dimensiunii europene a
educației

Diversificarea Concursurilor ”Dimitrie Cantemir” pentru elevii școlilor
gimnaziale din municipiu prin includerea secțiunii sportive
Creșterea numărului participanților la Concursurile ”Dimitrie Cantemir”

Participarea elevilor și cadrelor didactice la activitățile desfășurate la
nivelul comunității de autoritățile locale
Desfășurarea de activități în cadrul școlii cu participarea reprezentanților
Poliției și Jandarmeriei la orele de consiliere
Organizarea de dezbateri pe teme de prevenire a violenței și dezvoltarea
unui comportament sănătos

Nivel de realizare şi concluzii
S-au realizat noi parteneriate care au implicat derularea de activități de formare a cetățeniei europene, de
dezvoltare a competențelor de relaționare și comunicare în limbi străine ale elevilor și profesorilor,
schimburi de experiență și oferirea de modele de bune practici ce pot dezvolta potențialul colegiului de
a stabili noi direcții dezvoltare a dimensiunii europene și de a realiza noi partenriate internaționale.
ACTIVITĂŢI
Nivel de realizare
Indicatori (cf. nivelului de realizare)
Complet
Complet



3. Valorificarea experienței și expertizei
dobândite

Incomplet




Partciparea a 5 elevi și a unui cadru didactic la activitățile desfășurate la
Eysines , Franța în cadrul programului „Programme Européen Jeunesse
en Action”, în parteneriat cu școli din Spania, Irlanda și Franța
Organizarea Școlii francofone de vară, în parteneriat cu La Haute Ecole
Libre Mosane si Universitatea din Liège
Realizarea de proiecte E-twinning de parteneriat prin intermediul
platformelor online

OBIECTIV GENERAL
IV. Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice în vederea asigurării unui proces instructiv-educativ de calitate
OBIECTIV SPECIFIC
Nivel de realizare şi concluzii
IV.1.Promovarea examenelor de susţinere a
Există un interes crescut al cadrelor didactice pentru formare continuă și perfecționare.
gradelor didactice
ACTIVITĂȚI
Descrierea activităţilor
Nivel de realizare
Indicatori (cf. nivelului de realizare)
1.Respectarea termenelor de înscriere la
 Înscrierea cadrelor didactice la examenele de obținere a gradelor
Complet
examenele pentru obţinerea gradelor didactice
didactice la termen
2.Prezentarea ofertei de cursuri de perfecţionare/
Complet
 Obținerea de calificative/ note maxime la inspecțiile curente și speciale la
formare continuă şi susţinerea profesorilor
clasă
participanţi
 Organizarea în cadrul colegiului a inspecțiilor la clasă pentru profesorii
Complet
înscriși la examenul de titularizare la disciplinele limba și literatura
română, limba engleză, limba franceză, istorie, geografie
3.Efectuarea de ore de asistenţă pentru
 Implementarea orelor de interasistență în cadrul procedurii Observarea
identificarea
punctelor
slabe,
conform
predării-învățării-evaluării indică un grad ridicat al calității și eficienței
procedurilor specifice
activității didactice
OBIECTIV SPECIFIC
IV.2.Dezvoltarea caracterului interdisciplinar al
educaţiei

Nivel de realizare şi concluzii
Se înregistrează o creștere a preocupării cadrelor didactice pentru integrarea noilor tehnologii,
promovarea învățării pe bază de proiect, încurajarea laturii formativ-educative, înțelegerea pentru a
dezvolta plăcerea cunoașterii și a susține afirmarea elevilor.
ACTIVITĂȚI

Descrierea activităţilor
1.Diversificarea activităţilor comune la nivelul
ariilor curriculare
2.Realizarea de sesiuni de comunicări şi referate

3.Acţiuni de valorificare a cursurilor de formare
urmate de cadrele didactice

OBIECTIV SPECIFIC
V.1.Promovarea valorilor şi principiilor educaţiei

Descrierea activităţilor
1. Organizarea Zilelor Colegiului 2012
2.Dezbateri pe marginea valorilor și principiilor
educației în rândul elevilor de clasa a IX a
3. Programe de integrare a elevilor din clasa a V a
și a IX a
4. Realizarea Ghidului bobocului 2012 – 2013

Nivel de realizare

Indicatori (cf. nivelului de realizare)


Feedback-ul obținut de la elevi privind activitățile din cadrul programului
”Să știi mai multe, să fii mai bun”, rezultatele obținute la competițiile
sportive locale, la concursurile pe teme de educație rutieră și șah,
Complet
interesul pentru cercul de istorie și ansamblurile sportive organizate în
școală, participarea la numeroase proiecte de ecologie și cultural-artistice
confirmă interesul cadrelor didactice pentru a asigura complementaritatea
educației formale, informale și non-formale și caracterul interdisciplinar
al educației
Complet
 Organizarea de activități în parteneriat cu Muzeul de istorie Onești și
Biblioteca municipală ”Radu Rosetti”
 Organizarea Școlii francofone de vară ( EFE) în colaborare cu
Universitatea ”Vasile Alcsandri” din Bacău, Haute Ecole Libre Mosane
si Universitatea din Liège, cu sprijinul Primăriei Onești.
OBIECTIV GENERAL
V. Dezvoltarea unui ethos instituţional
Nivel de realizare şi concluzii
Atitudinea față de educație, comportamenul cadrelor didactice, raportarea constantă la exigențele unui
demers educațional la standarde înalte au permis realizarea unor performanțe superioare, absența
abaterilor disciplinare grave, crearea unui climat de cooperare, bazat pe respect pentru instituția de
învățământ, pentru principiile și valorile educației.
ACTIVITĂȚI
Nivel de realizare
Indicatori (cf. nivelului de realizare)
Complet
 Rezultatele școlare la sfârșitul clasei a V-a și a IX-a, implicarea elevilor
acestor clase în activitățile extracurriculare desfășurate la nivelul școlii
Complet
confirmă existența unui mediu școlar care satisface nevoile, interesele și
Complet
aspirațiile elevilor.
Parțial

Complet

5. Introducerea uniformei școlare
OBIECTIV SPECIFIC
V. 2.Dezvoltarea imaginii colegiului pe plan local

Descrierea activităţilor
1. Apariții în mass-media
2. Popularizarea activității colegiului
intermediul site-ului

prin

3. Organizarea de evenimente cu implicarea
elevilor și profesorilor colegiului (Concursurile
Dimitrie Cantemir; Concursul Young Writers,
Young Translators; Târgul educațional, Marșul
absolvenților, Botezul bobocilor etc.)

Complet
Nivel de realizare şi concluzii
Colegiul și-a confirmat poziția la nivelul județului ca urmare a calității educației oferite și promovării
eficiente în mass-media a activității curente.
ACTIVITĂȚI
Nivel de realizare
Indicatori (cf. nivelului de realizare)
Complet
 Conducerea colegiului a primit Trofeul Galei Connect FM pentru
promovarea educației și învățământului în mass-media
Complet
 Popularizarea activității în presa scrisă (Onesti Express, Ora25,
Complet
Monitorul de Bacau) și la radio și televiziune (radio Connect FM, radio
KIT, TV KIT etc.)
 Pagina de internet a colegiului oferă informații actualizate permanent
asupra activității colegiului, ofertei educaționale, proiectelor și
parteneriatelor derulate, evenimentelor organizate și performanțelor
obținute
 Feedback-ul obținut de la elevi și părinți confirmă imaginea pozitivă a
colegiului.
 Implicarea elevilor și a cadrelor didactice în activitățile de promovare și
impactul acestora asupra elevilor din școlile gimaziale demonstrază
coeziunea colectivului, respectul și aprecierea de care se bucură instituția
pe plan local.

OBIECTIV GENERAL
VI. Promovarea principiilor managementului participativ
OBIECTIV SPECIFIC
Nivel de realizare şi concluzii
VI.1.Creşterea motivaţiei şi a gradului de Aplicarea principiilor managementului participativ, adoptarea unui stil managerial democratic și
implicare a personalului în viaţa şcolii
promovarea leadership-ului permit creșterea gradului de participare la decizie a tuturor categoriilor de
personal, a elevilor și părinților.
ACTIVITĂȚI

Descrierea activităţilor
1.Organizarea de ateliere de lucru pentru analiza şi
identificarea de soluţii la problemele existente
2. Distribuirea de sarcini şi responsabilităţi clare,
în funcţie de competenţe şi nevoi
3. Creşterea transparenţei actului decizional prin
informarea constantă, corectă a tuturor categoriilor
de personal cu privire la deciziile luate

Nivel de realizare
Complet



Complet

Complet

Complet

4. Organizarea de grupuri de lucru/ echipe pentru
planificarea, desfășurarea, monitorizarea și
evaluarea activităților specifice și a
evenimentelor din viața colegiului

Indicatori (cf. nivelului de realizare)



Întărirea nivelului managerial mediu prin implicarea activă a șefilor de
compartiment/ catedră/ comisie în proiectarea, implementarea,
monitorizarea și evaluarea activităților specifice
Promovarea dialogului și medierii pentru negocierea conflictelor aau
permis găsirea soluțiilor optime, în avantajul elevilor și al școlii
Absența reclamațiilor, conflictelor majore la adresa sau între membrii
personalului
Crearea unui climat socio-afectic care favorizează colaborarea, respectul
și contribuie la rezolvarea amiabilă a problemelor apărute.

OBIECTIV GENERAL
VII. Creşterea şanselor de reuşită socială şi inserţie pe piaţa muncii/ în învăţământul superior a absolvenţilor
OBIECTIV SPECIFIC
Nivel de realizare şi concluzii
VII.1. Diversificarea ofertei curriculare şi extra
curriculare
ACTIVITĂȚI
Descrierea activităţilor
Nivel de realizare
Indicatori (cf. nivelului de realizare)
1.Stabilirea de noi parteneriate
Complet
 Derularea activităților din cadrul proiectului Job Shadow Day la instituții
locale din domeniul bancar, la Judecătoria Onești, Spitalul Onești, Poliția
2.Continuarea activităţii de promovare a
Onești
examenelor Cambridge de limba engleză şi a
Complet
 Avizarea opționalului “Succesul profesional” pentru anul școlar 2013centrului ECDL/ CISCO, inclusiv pentru elevii de
2014
nivel gimnazial


3.Diversificarea ofertei CDȘ
OBIECTIV SPECIFIC
VII.2. Informarea optimă a profesorilor şi elevilor
asupra examenului de bacalaureat/ admiterii la
facultate
Descrierea activităţilor
1. Organizarea de sesiuni de promovare a
universităţilor românești și europene
2.Consilierea elevilor care aplică pentru studii în
străinătate, inlcusiv prin activități în cadrul
proiectului High Achievers
3.Organizarea eficientă a examenului de
bacalaureat
4. Implementarea la nivelul ariei curriculare
Limbă şi comunicare a Dosarului absolvenţilor
2013
5. Organizarea festivităților de absolvire

Promovarea certificărilor lingvistice și digitale internaționale

Complet
Nivel de realizare şi concluzii
Rezultatele la examenul de bacalaureat 2014 și rata de absorbție a absolvenților în învățământul
universitar din țară și străinătate confirmă calitatea educației oferite și eficacitatea măsurilor luate
pentru faculitarea orientării profesionale a absolvenților.
ACTIVITĂȚI
Nivel de realizare
Indicatori (cf. nivelului de realizare)
Complet



Complet

Complet



Complet



Derularea proiectului High achievers, prin care foști elevi, studenți la
universități din țară și străinătate, organizează sesiuni de promovare a
acestor universități și informare a elevilor despre procesul de aplicație și
de integrare în mediul universitar
Activități de promovare a ofertei universităților românești în colaborare
cu universități de stat și private
Popularizarea ofertei educaționale a universităților pe pagina de internet
a colegiului

Complet
OBIECTIV GENERAL
VIII. Promovarea caracterului formativ-aplicativ al educației
OBIECTIV SPECIFIC
Nivel de realizare şi concluzii
Gradul ridicat de satisfacție a elevilor și părinților cu privire la numărul și varietatea activităților
VIII.1. Diversificarea activităților extraextracurriculare asociate celor șase obiective urmărite prin Planul managerial al activităților educative,
curriculare
obiective îndeplinite, cf. Raportului activităților educative 2012-2013 realizat de consilierul educativ
ACTIVITĂȚI
Descrierea activităţilor
Nivel de realizare
Indicatori (cf. nivelului de realizare)
1. Continuarea activităților în cadrul proiectelor și
Complet
programelor inițiate în anii școlari anteriori

2. Includerea în programul „Să știi mai multe, să
fii mai bun!” a activităților care vizează
dezvoltarea creativității, participării active,
interdisciplinarității, formarea valorilor și
atitudinilor, dezvoltarea personală
3. Desfășurarea activităților programului de
prevenire a violenței
4. Organizarea spectacolelor MISS&MISTER
Cantemir 2012/ ETC. (ElevTalentatdeCantemir)
ediția a III a

Complet

Complet
Complet

Complet

5. Inițierea și derularea unor activități noi în
colaborare cu partenerii consacrați

OBIECTIV SPECIFIC
IX.1. Eficientizarea implementării procedurilor
ACTIVITĂȚI
Descrierea activităţilor
1.Revizuirea procedurilor generale și operaționale
2.Elaborarea/ actualizarea instrumentelor de lucru
ale CEAC, Strategiei de evaluare și asigurare a
calității, Manualului calității

Obiectivele activităților educative au vizat:
1. Formarea aptitudinilor și atitudinilor necesare pentru a înâelege
interrelațiile dintre oameni și mediul inconjurator (implicarea a peste 400
de elevi și 30 de cadre didactice în activitățile din cadrul parteneriatelor)
2. Creșterea gradului de informare in randul tinerilor privind problematica
social-contemporană (60 de elevi si 10 cadre didactice în activitățile
desfășurate în parteneriat cu Muzeul de istorie Onești)
3. Dezvoltarea abilităților de relaționare și socializare prin implicarea a
peste 300 de elevi şi 14 de cadre didactice în activitați recreative ca
modalitate de petrecere a timpului liber
4. Organizarea unui maraton de dansuri și muzică prezentate de către tinerii
cantemireni (peste 250 elevi şi 20 cadre didactice)
5. Aplicarea cunoștintelor și competențelor dobândite prin disciplinele
studiate (peste 100 de elevi au obținut certificări internaționale ECDL,
CISCO, IELTS, Cambridge; peste 130 elevi şi 25 cadre didactice
participante la concursuri și olimpiade)
6. Dezvoltarea colaborării dintre școală, familie și comunitate în vederea
realizării idealului educațional si dezvoltării personalității

OBIECTIV GENERAL
IX. Optimizarea managementului calității
Nivel de realizare şi concluzii
Este nevoie de revizuirea procedurilor pe baza experienței și dobândite în urma participării la cursurile
de formare în domeniul asigurării și evaluării calității și a instrumentelor de monitorizare –evaluare
create
Nivel de realizare
Incomplet
Incomplet

Indicatori (cf. nivelului de realizare)

3.Informarea elevilor, părinților, cadrelor
didactice, personalului nedidactic cu privire la
funcționarea structurilor responsabile cu evaluarea
și asigurarea calității, la aplicarea și monitorizarea
procedurilor
4.Elaborarea,
aplicarea
și
interpretarea
chestionarelor de feedback privind gradul de
satisfacție cu privire la educația oferită de colegiu
5. Elaborarea RAEI 2012-2013 și identificarea
măsurilor de ameliorare a punctelor slabe
identificate ce vor fi aplicate în anul școlar 20132014

Incomplet


Complet

Complet

Elaborarea RAEI 2012-2013 cf. indicațiilor ARACIP
Implementarea eficientă a procedurilor privind progresul elevilor,
observarea predării-învățării, obținerea feedback-ului de la elevi și părinți

3. ANALIZA FINANCIARĂ SINTETICĂ A ANULUI ŞCOLAR 2012-2013
4. DATE STATISTICE 2012-2013, COMPARATIV CU PERIOADA 2009-2012
NR. DE ELEVI ȘCOLARIZAȚI

PROMOVABILITATE/ REZULTATE LA ÎNVĂȚĂTURĂ

REZULTATE LA BACALAUREAT

NR. ABSENȚE

NR. ABSENȚE PER ELEV

REZULTATE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI

REPARTIZAREA ABSOLVENȚILOR/ SPECIALIZĂRI LA ADMITERE

REPARTIȚIA ABSOLVENȚILOR 2013

TOTAL ABSOLVENȚI 2013 CU BACALAUREAT
TOTAL ABSOLVENȚI 2013 FĂRĂ BACALAUREAT

97,38%
2,62%

2.62%

97.38%

TOTAL ABSOLVENȚI 2013 CU BACALAUREAT
TOTAL ABSOLVENȚI 2013 FĂRĂ BACALAUREAT

Cuprinşi în învăţământul universitar
Angajaţi pe piaţa muncii
Necuprinşi în nicio formă de învăţământ sau muncă
Şomaj

80.63%
7.33%
8.90%
3.14%

8.90%

3.14%

7.33%

80.63%

Cuprinşi în învăţământul universitar
Angajaţi pe piaţa muncii
Necuprinşi în nicio formă de învăţământ sau muncă
Şomaj

Cuprinşi în învăţământul universitar din ţară
Cuprinşi în învăţământul universitar din alte ţări
11.04%

88.96%

Cuprinşi în învăţământul universitar din ţară
Cuprinşi în învăţământul universitar din alte ţări

88.96%
11.04%

REZULTATE EXCEPȚIONALE






Popa Ana-Gabriela: șef de promoție, media 10.00
Uglea Cristopher: șef de promoție, media 10.00
Voicu Maria: admisă la Matematică - Universitatea Oxford, Marea Britanie
media 10 de absolvire a clasei a XII-a
Secară Rareș, clasa a XI-a Matematică – Informatică, Intensiv Engleză: media 10
clasele a IX-a, a X-a, a XI-a
 Uglea Cristopher: Premiul I la Concursul internațional Prix de la francophonie

ELEVI PARTICIPANȚI LA FAZA NAȚIONALĂ A OLIMPIADELOR ȘI CONCURSURILOR
ȘCOLARE 2012-2013
NR.
CRT.

ELEV

CLASA

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR

DISCIPLINA

1

Cimpoeșu Daniel

a V-a

Codreanu Ovidiu

Matematică

2

Hîrbuleanu Alex

a V-a

Mitroiu Adina/ Codreanu Ovidiu

Lingvistică

3
4

Ungureanu Alexandra
Costea Roxana

a V-a
a X-a

Geografie
Lb. spaniolă - Mențiune

5

Marinescu Andreea

a X-a

6

Radu Roxana

a X-a

Șerban Otilia
Cârlan Magdalena
Tutunea Mariana/ Iordache Maria/ Ghiuș Aura/
Dragomir Ilie
Tanga Diana

7

Abaza Teodora

a XI-a

Știrbăț Gheorghe

8

Ciobanu Andreea

a XI-a

pr. Cautiș Petrică

9

Enache Mădălina

a XI-a

Mutoiu Lăcrămioara

TIC
Istorie și societate în
dimensiune virtuală
Religie ortodoxă – Premiu
special
Lb. română

10

Roșca Raluca

a XI-a

Mutoiu Lăcrămioara / Tudor Lavinia

Lingvistică

11

Secară Rareș

a XI-a

Mutoiu Lăcrămioara / Tudor Lavinia

Lingvistică - Mențiune

12
13
14

Secară Rareș
Dănăiță Ștefan
Voicu Maria

a XI-a
a XII-a
a XII-a

Agachi Lăcrămioara
Ifrim Aliana
Tudor Lavinia

Lb. franceză
Informatică
Matematică

Științele pământului

MEDII ADMITERE – nivel liceal
2009-2010
9,91 – 8,61
9,50 – 8,50
9,90 – 8,40

SPECIALIZAREA
Matematică-informatică
Şt. ale naturii
Filologie

2010-2011
9,98 - 6,31
9,55 - 7,07
9,74 - 8,4

2011-2012
10 - 6,53
9,66 - 7,89
9,83 - 7,54

2012-2013
10 - 6,53
9,78 - 7,89
9,76 - 7,94

REZULTATE ALE EVALUĂRILOR SUMATIVE
EVALUAREA ELEVILOR
Situaţia efectivelor de elevi în anul şcolar 2012-2013:
- pe şcoală (număr de elevi):

Înscrişi
la începutul
anului şcolar
804

la sfârşitul
anului
802

Transferaţi pe parcursul anului
de la alte
la alte unităţi
unităţi
17
15

Promovaţi

799

În situaţie de repetenţie, care:
au abandonat
repetă clasa
şcoala
3

- pe nivele şi ani de studiu
Număr elevi
înscrişi la începutul
anului şcolar

înscrişi la sfârşitul
anului

Promovaţi

în situaţie de repetenţie,
care:
repetă clasa au abandonat

Nivel

clasă
/an

Gimnazial

V

29

29

29

IX

192

194

193

1

X

208

204

203

1

XI

184

184

183

1

XII

191

191

191

Liceal

Rezultate şcolare 2012-2013:
Distribuţia elevilor în funcţie de mediile la sfârşitul anului şcolar
Medii

5-6

Nr. elevi gimnaziu
Nr. elevi liceu

6-7

7-8

-

-

20

78

8-9

9-10

3

26

321

380

Distribuția elevilor corigenți/ repetenți/ nivele de învățământ
Nr. elevi gimnaziu corigenți
Nr. elevi gimnaziu repetenți
18
Nr. elevi liceu corigenți
3
Nr. elevi liceu repetenți

Distribuția elevilor promovați pe discipline la examenul de bacalaureat 2013
Disciplina

Română

Matematică
(M1)

Matematică
(M2)

Istorie

Geografie

Biologie

Fizică

Chimie

Informatică

Socioumane

Nr. elevi
înscriși

191

93

33

65

42

60

35

13

10

24

Nr. elevi promovați
Rata promovabilității
(%)

189

91

33

64

42

60

35

13

10

98,95

97,84

100

98,46

100

100

100

100

100

 Rata absenteismului: 25177/802 ELEVI =31,89 %
 Rata cazurilor de violență: 0

24
100

 Numărul de elevi beneficiari ai programului „Bani de liceu”: 72
 Numărul de elevi beneficiari ai programului „Euro 200” : 1

EVALUAREA PERSONALULUI
Distribuţia personalului didactic în funcţie de calificativele obţinute:
Calificativ

nesatisfăcător

satisfăcător

bine

foarte bine

Nr. profesori

-

-

-

61

Distribuţia personalului didactic auxiliar şi nedidactic, în funcţie de calificativele obţinute:
Calificativ

nesatisfăcător

Satisfăcător

bine

foarte bine

Pers. didactic auxiliar

-

-

-

8

Pers. nedidactic

-

-

-

13

5. RAEI 2012-2013
5.1 RAEI 2012-2013 – Partea a II-a
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

Nr.
Activităţi
Tipul de
Obiective
Termene
Responsabilităţi Indicatori de
crt
activitate1
realizare
1
Monitorizarea
3
Imbunatatirea 31.08.2013
Director
100% dintre
procesului de
calitatii
Membri CA
elevi
au
reabilitare
a
serviciilor
beneficiat de
institutiei
de
medicale
servicii
invatamant
pentru elevi
medicale
Comentarii:
 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100%
Ce am învăţat din realizare: colaborarea intre institutiile de invatamant este o componenta esentiala a
activitatii; in aceasta perioada elevii au utilizat cabinetul medical al Colegiului tahnic „Petru Poni”; nu
s-au inregistrat disfunctii; in aceasta perioada au fost monitorizate permanent lucrarile de reabilitare al
cabinetului medical din cadrul Colegiului National „Dimitrie Cantemir”
2
Revizuirea
4
Elaborarea
30.09.2012
Responsabil de 100%
din
procedurii de
unei proceduri
procedura
personalul
asigurare
a
SSM valabile
Membri CP
institutiei si
sanatatii
si
pentru noua
Membri CA
din
elevii
securitatii
in
locatie.
acesteia sunt
munca
instruiti
in
legatura
cu
masuri
de
asigurare
a
sanatatii
si
securitatii in
munca.
1

Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI

Comentarii:
 Realizat în proporţie de 100%
 Ce am învăţat din realizare: existenta surselor de documentare si comunicare suficiente si eficiente
este importanta deoarece are efecte pozitive asupra modului in care informatia este transmisa si
asupra modului in care cadrele didactice si elevii raspund solicitarilor; comisia SSM si-a indeplinit
atributiile conform legislatiei in vigoare; profesorul coordonator al comisiei a participat la cursuri
de instruire in domeniul SSM.
3
Utilizarea
1
Eficientizarea 20.06.2013
Cadre didactice
75%
dintre
mijloacelor IT
integrarii
Inginer de sistem orele
de
in
conditiile
mijloacelor IT
predarelocatiei actuale
pentru
invataresuplinirea
evaluare se
lipsei spatiului
efectueaza
folosind
mijloace IT.
Comentarii:
 Realizat în proporţie de 100%
 Ce am învăţat din realizare: din rapoartele de activitate, fisele de interasistenta, fisele de evaluare din
cadrul inspectiilor pentru titularizare si rapoartele de inspectie pentru acordarea gradelor didactice
reiese faptul ca latopurile, calculatoarele si vodeoproiectoarele scolii au fost utilizate in proportie de
100%., iar softurile educationale au fost utilizate in cadrul orelor de chimie, romana, fizica.
4. Includerea
6
Intocmirea
15.10.2012
Director
Masurile
rezultatelor
documentelor
Membri CA
propuse
de
evaluarii
manageriale si
CEAC
se
activitatii
in
proiective
regasesc
in
documentele
tinand cont de
proportie de
proiective
si
masurile de
100%
in
manageriale
imbunatatire
documentele
pentru
anul
propuse
de
manageriale si
scolar
2012CEAC
proiective.
2013
Comentarii:
 Realizat in proportie de 100%:
 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială: masurile propuse de CEAC pot fi cu
usurinta incluse in PDI 2012-2017, planului managerial 2012-2013, in analiza SWOT, precum si in
documentele proiective ale consilierului educativ; analizele si planurile de masuri elaborate de

CEAC prezinta continuitate de la un an scolar la altul, iar conducerii institutiei de invatamant i se
ofera o imagine clara asupra punctelor tari, punctelor slabe si asupra aspectelor ce necesita
imbunatatiri.

5.2 RAEI 2012-2013 – Partea a III-a

RAEI - Partea a III-a
Evaluarea internă pe baza indicatorilor de performanţă
Nivelul de realizare a indicatorilor de performanţă, conform standardelor de acreditare şi de
evaluare periodică (H.G. nr. 21/18.01.200) şi standardelor de referinţă – (H.G.1534/2008)

Această parte a chestionarului solicită directorului de şcoală o autoevaluare a
unităţii pe baza unor indicatori de performanţă, care indică gradul de realizare a
obiectivelor unităţii raportat la standarde. Evaluarea se face pe o scală calitativă
(ordinală) de cinci trepte, prin acordarea de calificative în funcţie de nivelul de
realizare a fiecărui indicator.

Indicatii privind completarea - Cele cinci trepte sunt codificate numeric:
1 - Nesatisfăcător
2- Satisfăcător
3- Bine
4- Foarte Bine
5-Excelent
fiecare nivel (treaptă) fiind definit pe bază de descriptori. În dreptul indicatorilor
caracteristici unităţii evaluate, directorul va completa, în caseta corespunzătoare,
codul numeric al calificativului acordat. .
Dacă unitatea şcolară a fost subiectul unei vizite de evaluare externă,în spaţiul
rezervat din tabel, pe lângă rezultatele
evaluării interne, directorul va completa şi rezultatul evaluării externe.

A.CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ

Calificativ acordat

A01 Structurile instituţionale, administrative şi manageriale
I01

I02
I03
I04
I05

I06
I07

I08

Existenţa, structura şi conţinutul
documentelor proiective
(proiectul de dezvoltare şi planul
de implementare)
Organizarea internă a unităţii de
învăţământ
Existenţa
şi
funcţionarea
sistemului de comunicare internă
şi externă
Funcţionarea curentă a unităţii de
învăţământ
Existenţa
şi
funcţionarea
sistemului de gestionare a
informaţiei;
înregistrarea,
prelucrarea şi utilizarea datelor şi
informaţiilor.
Asigurarea serviciilor medicale
pentru elevi
Asigurarea securităţii tuturor
celor implicaţi în activitatea
şcolară, în timpul desfăşurării
programului
Asigurarea
serviciilor
de
orientare şi consiliere pentru
elevi.

Evaluare interna

Evaluare externa

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

3

2

3

2

4

3

Evaluare interna

Evaluare externa

P01

P02
P03
P04
P05

P06
P07

P08

A02 Baza materială
I09
I10
I11
I12

Existenţa şi caracteristicile
spaţiilor şcolare
Dotarea spaţiilor şcolare
Accesibilitatea spaţiilor şcolare
Utilizarea spaţiilor şcolare

P09
P10
P11
P12

4
4
3
4

I13
I14
I15
I16
I17
I18
I19
I20

I21

Existenţa, caracteristicile şi
funcţionalitatea spaţiilor
administrative
Existenţa, caracteristicile şi
funcţionalitatea spaţiilor
auxiliare
Accesibilitatea spaţiilor auxiliare
Utilizarea spaţiilor auxiliare
Dotarea cu mijloacele de
învăţământ şi cu auxiliare
curriculare
Existenţa şi dezvoltarea fondului
bibliotecii şcolare/ centrului de
informare şi documentare
Dotarea cu tehnologie
informatică şi de comunicare.
Accesibilitatea echipamentelor,
materialelor, mijloacelor de
învăţământ şi auxiliarelor
curriculare
Procurarea şi utilizarea
documentelor şcolare şi a actelor
de studii

P13
4

P14
P15
P16
P17

4
4
4

4

P18
4

P19
4

P20
4

P21
4

A03 Resurse umane
I22
I23

Managementul personalului
didactic şi de conducere
Managementul personalului
didactic auxiliar şi personalului
nedidactic

Evaluare interna

Evaluare externa

4

3

4

3

P22
P23

B.EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ

Calificativ acordat

B01 Conţinutul programelor de studiu
I24

Definirea şi promovarea ofertei
educaţionale

Evaluare interna

Evaluare externa

4

3

P24

I25
I26
I27

Existenţa parteneriatelor cu
reprezentanţi ai comunităţii
Proiectarea curriculumului
Realizarea curriculumului

P25

Evaluarea rezultatelor şcolare
Evaluarea rezultatelor la
activităţile extracurriculare
(extra-clasă şi extra-şcolare)

P28
P29

P26
P27

4
4
4

3
3
3

Evaluare interna
4

Evaluare externa
3

3

2

Evaluare interna
5

Evaluare externa
4

4

3

Evaluare interna
4
4

Evaluare externa

B02 rezultatele învăţării
I28
I29

B03 Activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz
I30
I31

Activitatea ştiinţifică
Activitatea metodică a cadrelor
didactice

P30
P31

B04 Activitatea financiară a organizaţiei
I32
I33

Constituirea bugetului şcolii
Execuţia bugetară

P32
P33

C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Calificativ acordat

C01 Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
I34
I35
I36

Existenţa şi aplicarea
procedurilor de autoevaluare
instituţională
Existenţa şi aplicarea
procedurilor interne de asigurare
a calităţii
Dezvoltarea profesională a
personalului

Evaluare interna

Evaluare externa

4

3

4

3

4

3

P34
P35
P36

C02 Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate
I37

Revizuirea ofertei educaţionale
şi a proiectului de dezvoltare

C03 Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor
învăţării
I38

Existenţa şi aplicarea
procedurilor de optimizare a
evaluării învăţării

Evaluare interna

Evaluare externa

5

3

Evaluare interna

Evaluare externa

4

3

Evaluare interna

Evaluare externa

4

3

Evaluare interna

Evaluare externa

P37

P38

C04 Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
I39

Evaluarea calităţii activităţii
corpului profesoral

P39

C05 Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
I40

Optimizarea accesului la
resursele educaţionale

P40
4

C06 Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea
internă a calităţii
I41

Constituirea bazei de date a
unităţii de învăţământ

Evaluare interna
4

C07 Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la
programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi
calificările oferite
I42

Asigurarea accesului la oferta
educaţională a şcolii

Evaluare interna

Constituirea si funcţionarea
structurilor responsabile cu
evaluarea internă a calităţii

Evaluare externa

P42
4

C08 Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei,
conform legii
I43

Evaluare externa

P41

Evaluare interna

Evaluare externa

4

3

P43

5.3 RAEI 2012-2013 – Partea a IV-a
PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR URMĂTOR
Nr.
crt

Activităţi

1.

Continuarea monitorizarii
procesului de reabilitare a
institutiei de invatamant pana la
finalizare – prevazuta in anul
2014

2.

3.

Tipul de
activitat
e2
3

Crearea si dotarea spatiilor de
invatamant conform normelor in
vigoare si prezentand atributele
necesare conform
caracteristicilor grupurilor de
elevi.
Elaborarea unor proceduri SSM
valabile pentru noua locatie
dupa terminarea procesului de
reabilitare.

Intocmirea documentelor pentru
aprobarea programului „Scoala
dupa scoala” conform
Metodologiei MEN 2014-2015
Infiintarea unui centru de
pregatire pentru examenele de

2

Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

Imbunatatirea
calitatii serviciilor
oferite
beneficiarilor.

20.06.2014

Director
Membri CA

Gradul de satisfactie al
beneficiarilor fata de spatii si
dotari – minimum 75%

Obtinerea tuturor autorizatiilor
si avizelor de functionare – 90%

4

1

Revizuirea
procedurii de
asigurare a
sanatatii si
securitatii in
munca
Diversificarea
ofertei
educationale
suplimentare
pentru
imbunatatirea
performantelor
elevilor.

7.02.2014

Responsabil de
procedura
Membri CP
Membri CA

100% din personalul institutiei
si din elevii acesteia sunt
instruiti in legatura cu masuri
de asigurare a sanatatii si
securitatii in munca.

31.08.2014

Membri CP
Membri CA

Avizarea/aprobarea demararii
programului „Scoala dupa
scoala” si infiintarii centrului.

4.

certificare a competentelor
lingvistice.
Introducerea concursurilor
„Dimitrie Cantemir” In
calendarul judetean al
activitatilor extracurriculare
2013-2014

5

Dezvoltarea
culturii
proiectelor/parten
eriatelor
educationale

4

Ameliorarea
procesului de
asigurare a
calitatii.

1.02.2014

Director
Membri CA
Membri CP

Gradul de participare al
grupului tinta: 80% din
numarul propus.

Organizarea zilelor Colegiului si
a simpozionului International
„Confluente Cantemirene”
5.

Reevaluarea/ revizuirea
procedurilor CEAC in
concordanta cu noile
caracteristici ale spatiilr si
dotarilor, in conditiile preluarii
in administrare a tuturor
cladirilor din strada V. Babes
nr.12, conform protocolului
incheiat cu Consiliul Local
Onesti.

Director,
Prof. Gabriela-Felicia Filip

25.10.2013
30.03.2014

Existenta Manualului Calitatii
al Colegiului National „Dimitrie
Cantemir” revizuit.

