RAEI 2015-2016
DESCRIEREA ACTIVITATILOR DE ÎMBUNATATIRE A CALITATII REALIZATE
Activități de îmbunatațire a calității
1.

Nr. crt. Nume

1 Analiza oportunitatii de înființare
a unei noi specializări la nivel liceal
– științe sociale

Tip
Activitate

Obiective

Data
început

Data sfârșit

1, 6

- diversificarea ofertei educationale

01.03.2016

24.06.2016

- creșterea atractivității ofertei
educaționale
- creșterea gradului de competitivitate
al scolii in comunitate

Responsabilități: Comisia pentru curriculum, Director, Diriginți cl. a VII-a si a VIII-a, cl. a IXa, Membrii CP
Indicatori realizare: Fondamentarea deciziei privind oportunitatea infiintarii acestei specializări - liceu
Comentarii:
•

Concluzii: Se considera oportuna decizia infiintarii specializării STIINTE SOCIALE - liceu.

•

Realizat în proporție de 100 %

•

Lecții învățate: Participarea la decizie a personalului, parintilor si elevilor încurajează promovarea lidership-ului la nivel institutional.
Necesitatea corelării ofertei educaționale cu cerințele pieței si nevoilor de formare ale absolvenților ciclului gimnazial

2 Aplicare - proiecte cu finanțare
nerambursabila ERASMȚS +

5, 2

- facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii
- dezvoltarea dimensiunii europene a educatiei
- creșterea gradului de atractivitate a ofertei
extracurriculare
- valorificarea participării la seminariile de contact
Erasmus+

01.02.2016

30.05.2016

Responsabilități: Comisia proiecte si programe europene Consilier educativ
Director Contabil sef
Sef catedra TIC/ Info
Indicatori realizare: Depunerea proiectului la termen Aprobarea proiectului de către agenția
naționala
Comentarii:
•
•

Concluzii: Diversificarea proiectelor europene - elaborarea altor proiecte, cf. nevoilor de dezvoltare ale elevilor si cadrelor didactice,
Implementarea proiectului cf. criteriilor, termenilor si regulamentelor specifice
Realizat în proporție de 100 %

•

Lecții învățate: Succesul unui proiect depinde de calitatea muncii in echipa

3 Asigurarea resursei umane înalt 6, 4
calificate

Acoperirea 100% a normelor didactice cu personal înalt calificat,
prin ocuparea orelor vacante de către cadre didactice cu
performante superioare, astfel incot sa raspunda nevoilor
specifice de formare si dezvoltare ale elevilor colegiului

01.02.2016 30.04.2016

Responsabilități: Directori/ CA Comisia de mobilitate
Secretar sef
Indicatori realizare: Elaborarea condițiilor specifice,cf. metodologiei de mișcare a personalului didactic 2016-2017 si aprobarea lor in CA
Comentarii:
•
•
•

Concluzii: Continuarea demersurilor pentru identificarea nevoilor elevilor, elaborării de strategii eficiente in domeniul resurselor
umane.
Realizat în proporție de 100 %
Lecții învățate: Cunoașterea nevoilor elevilor, respectarea prevederilor metodologice si elaborarea strategiilor eficiente privind
managementul resurselor umane contribuție la atragerea cadrelor didactice capabile de performante superioare, care sa răspundă
nevoilor elevilor.

4 Atragerea de donații/
sponsorizări pentru premierea
olimpicilor

6, 4

Creșterea motivației pentru obținerea performantei in randul
elevilor si profesorilor colegiului, Promovarea rezultatelor la
olimpiade si concursuri in rândul parintilor si comunitatii

Responsabilități: Director Diriginți
Consilier educativ
Indicatori realizare: 100% olimpici premiați,
realizarea de materiale de promovare (afișe, prezentare ppt.), organizarea Galei Premiilor Cantemir 2016,
apariții mass-media

04.05.2016 10.06.2016

Comentarii:
•

Concluzii: Premiile acordate si activitățile de promovare organizate au dus la satisfacția olimpicilor, au avut un impact pozitiv asupra
elevilor si parintilor si s-au bucurat de apreciere in mass-media locala.
Se vor continua activitățile in anii școlari armatori.

•

Realizat în proporție de 100 %

Lecții învățate: Promovarea performantei, a interesului pentru dezvoltare si educatie este un efort comun al echipei manageriale, al
elevilor si al profesorilor ce trebuie cunoscut si sustinut de parinti si de comunitate.
5 Dezvoltarea bazei materiale
3, 1
15.11.2015 22.12.2015
Creșterea gradului de satisfacție a elevilor privind integrarea
mijloacelor IT in procesul didactic prin: acoperirea 100% a
necesarului de videoproiectoare si ecrane/săli de clasa,
inlocuirea a 50% dintre calculatoarele din laboratorul B17.
Crearea condițiilor optime de studiu in 100% din sălile de clasa
prin dotarea cu 300 scaune Crearea condițiilor pentru utilizarea
la capacitate a salii de mese/cantina prin dotarea cu 40
mese si 200 scaune.

•

Responsabilități: Administrator Inginer sistem
Sef comisie diriginti Sef catedra informatica Contabil sef
Director
Indicatori realizare: 100% achiziții planificate efectuate in termen.
Comentarii:
•

Concluzii: Se impune utilizarea in bune condiții a dotărilor achiziționate si monitorizarea gradului de integrare a mijloacelor IT in
procesul didactic curent.

•

Realizat în proporție de 100 %

•

Lecții învățate: Alocarea eficienta a resurselor contribuție la obținerea plusvalorii.

6 Diversificarea ofertei
educaționale

1, 6

- creșterea gradului de atractivitate a scolii in ceea ce privește
oferta curriculara
- acoperirea 100% a specializărilor din oferta educationala
- nivel liceal

27.06.2016 31.08.2016

responsabilități: - directiunea
- comisia CEAC
- CA
- Consilier educativ
Indicatori realizare: Depunerea documnetatiei Semnarea contractului cu ARACIP
Obținerea autorizației de functionare provizorie - Științe sociale
Comentarii:

•

Concluzii: Elaborarea la timp, cf. cerințelor, a documentelor interne este necesara pentru eficienta procesului de elaborare a noilor
proiecte.
Se recomanda atenție sporita in ceea ce privește obținerea documentelor de avizare/ autorizare ISȚ, parte din documentatia de
autorizare a noii specializări.
Realizat în proporție de 10 %

•

Lecții învățate: Adaptarea ofertei la cerințele si nevoile beneficiarilor trebuie sa fie un demers constant.

•

7 Eficientizarea promovării
institutiei in comunitate

2, 5

- diversificarea activităților extracurriculare prin participarea la noi
proiecte si programe educaționale
- promovarea activităților noi derulate in cadrul programelor si
proiectelor extracurriculare locale si judetene
- creșterea gradului de atractivitate a colegiului in rândul elevilor
absolvenți ai nivelul gimnazial
- consolidarea imaginii scolii in comunitate

01.03.2016 10.06.2016

Responsabilități: Consilier educativ Director
Comisie- promovare
Indicatori realizare: Creșterea cu min. 2 concursuri a disciplinelor - Concursuri Cantemir, Realizarea noului site,
Numărul de elevi participanți/ scoli participante la Concursurile Cantemir,
Numărul elevilor si profesorilor implicați in promovarea imaginii instituției - proiectul AMBASADOR
D. CANTEMIR,
Comentarii:

•

Concluzii: Multi dintre elevii școlilor gimnaziale participante la activitati au oferit un feedback pozitiv si au luat decizia de a opta
pentru admiterea la colegiu. Recompensele oferite (diplome, medalii) au sporit motivația elevilor de a se implica in proiecte anii
viitori.
Activitățile derulate au contribuit la consolidarea echipei si a imaginii scolii in comunitate.
Realizat în proporție de 100 %

•

Lecții învățate: Este necesar un efort continuu de reînnoire a metodelor si instrumentelor de promovare a instituției.

•

8 Solicitarea evaluarii externe in
vederea acreditarii gimnaziului/
evaluării periodice - liceu

6, 5

27.06.2016 31.08.2016
Identificarea gradului de îndeplinire a standardelor specifice
privind calitatea educației oferite la nivel gimnazial si obținerea
acreditarii nivelul gimnazial dopa susținerea examenelor finale ale
primei promoții, Identificarea gradului de îndeplinire a standardelor
specifice privind calitatea educației oferite la nivel liceal, cf.
termenelor stabilite de legislația in domeniul calitativi

responsabilități: CEAC Director
Șefi compartimente
Indicatori realizare: Depunerea documentatiei la timp Obținerea acreditarii - gimnaziu
Progres in îndeplinirea indicatorilor

Comentarii:
•

Concluzii: Rezultatele activităților desfășurate in ansamblu in cadrul colegiului permit anticiparea îndeplinirii standardelor in vederea
acreditarii gimnaziului si obținerii unor rezultate foarte bune la evaluarea periodica - liceu.
Se recomanda rigoare si coerenta.

•

Realizat în proporție de 5 %

•

Lecții învățate: Necesitatea elaborării documentelor specifice de către fiecare compartiment, cf. PDI, PO/PM, prevederilor legislative in
vigoare la timp si cf. procedurilor, facilitează demersul de elaborare a documentației.

Activități de evaluare interna
Nr. Nume
crt.
1 Dezvoltarea de noi discipline
opționale

Tip Cercetare

Obiective

Data
început

Chestionar de
evaluare a ofertei
educaIionale

Elaborarea de noi programe de CDS care sa ofere varietate
ofertei educaționale Actualizarea si adaptarea ofertei
educaționale la cerințele actuale ale grupărilor de elevi

02.12.2015 22.01.2016

Responsabilități: Directorul Colegiului Coordonator CEAC
Cadrele didactice
Indicatori realizare: Elevii prezintă un grad de satisfacție de peste 50% fata de propunerile de CDS existente in oferta educaționala.

Data
sfârșit

Comentarii:
•

Concluzii: Se constata un interes crescut al elevilor pentru programe CDS care implica mijloacele TIC, elemente de cultura si civilizație,
educație pentru mediu, pentru sănătate, pregătirea pentru inserția pe piața muncii. In anii armatori va creste ponderea acestora in oferta
CDS a scolii.

•

Realizat în proporție de 100 %

•

Lecții învățate: Preocuparea constanta pentru diversificarea ofertei CDS creste gradul de atractivitate al activitati didactico-educative si
motivația elevilor pentru progres.

2 Stabilirea gradului de satisfacție Chestionar de
a participanților la procesul
evaluare a
instructiv-educativ
satisfacției
beneficiarilor

- incurajarea feedback-ului in ceea ce privește serviciile
educaționale furnizate de către școala
- identificarea nevoilor reale ale participanților la actul
educational
- identificarea masurilor de ameliorare a punctelor slabe

01.11.2015 30.11.2015

Responsabilități: Consilier educativ Responsabil procedura
Responsabil CEAC
Indicatori realizare: Grad de satisfacție ridicat: min.75% dintre elevii si parinti participanți
Comentarii:
•

Concluzii: Majoritatea parintilor si elevilor manifesta un grad de satisfacție ridicat fata de calitatea educației oferite.

•

Realizat în proporție de 100 %

•

Lecții învățate: Obținerea feedback-ului periodic duce la ameliorarea calitativi.
3 Urmarirea inserției absolvenților Gradul de potrivire al
calificării X cu cerințele
academice ale nivelurilor
de învațamânt ulterioare

Identificarea gradului de inserție a absolvenților in
20.07.2016 31.08.2016
mediul universitar - liceu si in invatamantul liceal gimnaziu, Identificarea opțiunilor absolvenților pentru
continuarea studiilor/ specializări in vederea elaborării
strategiilor de dezvoltare instituționala viitoare

Responsabilități: Diriginti promoției Consilier educativ
Consilier școlar
Indicatori realizare: Min. 95% dintre absolvenții de gimnaziu si liceu continua studiile in domeniile vizate
Comentarii:

•

Concluzii: Urmare a activitățile de orientare școlara si profesionala din timpul anilor de studiu in cadrul colegiului, ținând cont de
rezultatele din anii anteriori, putem estima ca opțiunile a 95% dintre absolvenți vor alidate de rezultatele obținute la liceu, respectiv
universitatea.

•

Realizat în proporție de 10 %

•

Lecții învățate: Necesitatea imbunatatirii si diversificarii continue a activităților de orientare școlara si profesionala pentru elevii colegiului

NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANTA, CONFORM STANDARDELOR DE ACREDITARE ȘI DE EVALȚARE PERIODICA (H.G. nr. 21/18.01.2007) și
STANDARDELE DE REFERINTA

ÎnvaIamântul secundar inferior (gimnaziu)
DOMENIȚ Capacitate instituIionala
Subdomeniu Baza materiala (resurse)
1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de
învățământ și auxiliarelor curriculare
2 Accesibilitatea spațiilor auxiliare

x

7 existența și caracteristicile spațiilor școlare

x
x
x
x
x
x

8 existența și dezvoltarea fondului bibliotecii școlare/ centrului de
informare și documentare

x

3 Accesibilitatea spațiilor școlare
4 Dotarea cu tehnologie informatica și de comunicare.
5 Dotarea cu mijloacele de învățământ și cu auxiliare curriculare
6 Dotarea spațiilor școlare

9 existența, caracteristicile și funcționalitatea spațiilor administrative
10 existența, caracteristicile și funcționalitatea spațiilor auxiliare
11 Procurarea și utilizarea documentelor școlare și a actelor de studii
12 Utilizarea spațiilor auxiliare
13 Utilizarea spațiilor școlare
Subdomeniu Resurse umane

x
x
x
x
x

Excelent

Foarte bine

Bine

Indicator

Satisfăcător

Nesatisfăcător

Nr.
crt.

1 Managementul personalului didactic auxiliar și personalului
nedidactic
2 Managementul personalului didactic și de conducere

x
x

Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale
1 Asigurarea securitații tuturor celor implicați în activitatea școlara,
în timpul desfașurarii programului
2 Asigurarea serviciilor de orientare și consiliere pentru elevi.
3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi
4 existența și funcționarea sistemului de comunicare interna și
externa
5 existența și funcționarea sistemului de gestionare a informației;
înregistrarea, prelucrarea și utilizarea datelor și informațiilor.
6 existența, structura și conținutul documentelor proiective
(proiectul de dezvoltare și planul de implementare)
7 Funcționarea curenta a unității de învățământ
8 Organizarea interna a unității de învățământ

x
x
x
x
x
x
x
x

DOMENIȚ Eficacitate educționala
Subdomeniu Activitatea de cercetare științifica saț metodica, dopa caz
1 Activitatea metodica a cadrelor didactice
2 Activitatea științifica

x
x

Subdomeniu Activitatea financiara a organizației
1 Constituirea bugetului școlii
2 Execuția bugetara

x
x

Subdomeniu Conținutul programelor de studiu
1 Definirea și promovarea ofertei educaționale
2 existența parteneriatelor cu reprezentanții ai comunitații

x
x

3 Proiectarea curriculumului
4 Realizarea curriculumului

x
x

Subdomeniu Rezultatele învațarii
1 Evaluarea rezultatelor școlare

x

2 Evaluarea rezultatelor la activitațile extracurriculare (extra-clasa
și extra-școlare)

x

DOMENIȚ Managementul calității
Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învățării
1 Optimizarea accesului la resursele educaționale

x

Subdomeniu Baza de date actualizata sistematic, referitoare la asigurarea
interna a calității
1 Constituirea bazei de date a unității de învățământ

x

Subdomeniu Funcționalitatea structurilor de asigurare a calității educației,
conform legii
1 Constituirea si funcționarea structurilor responsabile cu evaluarea
interna a calității

x

Subdomeniu Proceduri de evaluare periodica a calității corpului profesoral
1 Evaluarea calității activitații corpului profesoral

x

Subdomeniu Proceduri obiective și transparente de evaluare a rezultatelor
învățării
1 existența și aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării
învățării

x

Subdomeniu Proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea
periodica a programelor și activităților desfășurate
1 Revizuirea ofertei educaționale și a proiectului de dezvoltare

x

Subdomeniu Strategii și proceduri pentru asigurarea calității
1 Dezvoltarea profesionala a personalului
2 existența și aplicarea procedurilor de autoevaluare instituționala

x
x

3 existența și aplicarea procedurilor interne de asigurare a calității
Subdomeniu transparența informațiilor de interes public cu privire la
programele de studii și, dopa caz, certificatele, diplomele și calificările
oferite
1 Asigurarea accesului la oferta educaționala a școlii

x

x

Învațamântul secundar superior (liceu) - Filiera Teoretica
DOMENIȚ Capacitate instituționala
Subdomeniu Baza materiala (resurse)
1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de
învățământ și auxiliarelor curriculare
2 Accesibilitatea spațiilor auxiliare
3 Accesibilitatea spațiilor școlare
4 Dotarea cu tehnologie informatica și de comunicare.
5 Dotarea cu mijloacele de învățământ și cu auxiliare curriculare
6 Dotarea spațiilor școlare
7 existența și caracteristicile spațiilor școlare
8 existența și dezvoltarea fondului bibliotecii școlare/ centrului de
informare și documentare
9 existența, caracteristicile și funcționalitatea spațiilor administrative
10 existența, caracteristicile și funcționalitatea spațiilor auxiliare
11 Procurarea și utilizarea documentelor școlare și a actelor de studii
12 Utilizarea spațiilor auxiliare
13 Utilizarea spațiilor școlare

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Subdomeniu Resurse umane
1 Managementul personalului didactic auxiliar și personalului
nedidactic

x

2 Managementul personalului didactic și de conducere

x

Subdomeniu Structuri instituționale, administrative si manageriale
1 Asigurarea securitații tuturor celor implicați în activitatea școlara,
în timpul desfășurării programului
2 Asigurarea serviciilor de orientare și consiliere pentru elevi.

x

3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi

x
x

4 existența și funcționarea sistemului de comunicare interna și
externa

x

5 existența și funcționarea sistemului de gestionare a informației;
înregistrarea, prelucrarea și utilizarea datelor și informațiilor.
6 existența, structura și conținutul documentelor proiective
(proiectul de dezvoltare și planul de implementare)
7 Funcționarea curenta a unității de învățământ
8 Organizarea interna a unității de învățământ

x
x
x
x

DOMENIȚ Eficacitate educaționala
Subdomeniu Activitatea de cercetare științifica saț metodica, dopa caz
1 Activitatea metodica a cadrelor didactice
2 Activitatea științifica

x
x

Subdomeniu Activitatea financiara a organizației
1 Constituirea bugetului școlii
2 Execuția bugetara

x
x

Subdomeniu Conținutul programelor de studiu
1 Definirea și promovarea ofertei educaționale
2 existența parteneriatelor cu reprezentanții ai comunității
3 Proiectarea curriculumului
4 Realizarea curriculumului

x
x
x
x

Subdomeniu Rezultatele învățării
1 Evaluarea rezultatelor școlare

x

2 Evaluarea rezultatelor la activitățile extracurriculare (extra-clasa
și extra-școlare)

x

DOMENIȚ Managementul calității
Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învățării
1 Optimizarea accesului la resursele educaționale
Subdomeniu Baza de date actualizata sistematic, referitoare la asigurarea
interna a calității
1 Constituirea bazei de date a unității de învățământ

x
x

Subdomeniu Funcționalitatea structurilor de asigurare a calității educației,
conform legii
1 Constituirea si funcționarea structurilor responsabile cu evaluarea
interna a calității

x

Subdomeniu Proceduri de evaluare periodica a calității corpului profesoral
1 Evaluarea calității activității corpului profesoral

x

Subdomeniu Proceduri obiective și transparente de evaluare a rezultatelor
învățării
1 existența și aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării
învățării

x

Subdomeniu Proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea
periodica a programelor și activităților desfășurate
1 Revizuirea ofertei educaționale și a proiectului de dezvoltare

x

Subdomeniu Strategii și proceduri pentru asigurarea calității
1 Dezvoltarea profesionala a personalului
2 existența și aplicarea procedurilor de autoevaluare instituționala
3 existența și aplicarea procedurilor interne de asigurare a calității

x
x
x

Subdomeniu transparența informațiilor de interes public cu privire la
programele de studii și, dopa caz, certificatele, diplomele și calificările
oferite
1 Asigurarea accesului la oferta educaționala a școlii

x

PARTE A IV-A
PLANUL DE ÎMBȚNATATIRE A CALITATII EDȚCATIEI OFERITE PENTRȚ ANUL ȘCOLAR URMATOR
Activități de îmbunătățire a calității:
Nr. Nume
crt.
1 Diversificarea ofertei
educaționale prin autorizarea
provizorie a specializării Științe
sociale
responsabilități: CEAC, Directori

Tip
Activitate

Obiective

Data
început

1, 6

Utilizarea eficienta a feedback-ului primit de la elevi/parinti în
ceea ce privește oferta educaționala; Creșterea gradului de
atractivitate a colegiului pentru absolvenții nivelul gimnazial;

15.10.2016 15.03.2017

Data
sfârșit

Indicatori realizare: Elaborarea și depunerea documentației cf. calendarului
Semnarea contractului cu ARACIP
Detalii: înființarea/ Autorizarea provizorie a unei noi specializări - nivel liceal, Științe sociale
2 Solicitare evaluare externa
pentru acreditarea nivelul
gimnazial

6, 5

Acreditarea nivelul gimnazial; obținerea de feedback pentru
ameliorarea calității serviciilor oferite - nivel gimnazial;
Identificarea masurilor de imbunatatire a calitativi - nivel
gimnazial

responsabilități: CEAC, Directori
Indicatori realizare: Semnarea contractului și efectuarea vizitei de evaluare; obținerea acreditarii în urma evaluării
externe
Detalii: Elaborarea și depunerea documentației, cf. calendarului ARACIP Pregătirea vizitei de evaluare

15.10.2016 15.03.2017

activitati de evaluare interna:
Nr. Nume
crt.

Tip Cercetare

1 Urmărirea inserției absolvenților Traseul de
cariera al
absolvenților

Obiective

Data
început

Identificarea gradului de inserție a absolvenților nivelul
gimnazial în învațământul liceal și ai nivelul liceal în
învățământul universitar (min. 90% pe nivel);

15.10.2016 15.11.2016

responsabilități: Diriginti promoției 2016 gimnaziu, liceu - culegere date Inginer de sistem - centralizare date,
elaborare statistici
Directori - raportare, diseminare, masuri de ameliorare a activității de consiliere/orientare școlara și profesionala
Psiholog - masuri de ameliorare a activității de consiliere/orientare școlara și profesionala
Indicatori realizare: S-au obținut informații relevante despre min. 90% dintre absolvenții
Aspecte reținute: Este necesara optimizarea continua a procesului de consiliere/orientare școlara și profesionala a elevilor pentru
identificarea traseelor optime de cariera, în funcție de competentele, interesele și nivelul de dezvoltare individual

Data
sfârșit

