RAPORT DE ANALIZĂ
COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII
Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a Liceului Tehnologic nr. 1 Sighișoara,
a funcționat în anul școlar 2017-2018 în baza DECIZIEI nr. 157 din 06.09.2017
CADRUL LEGISLATIV al CEAC pentru asigurarea calității în școală presupune:
- Regulamentul de funcționare al CEAC 2017-2018;
- Strategia de evaluare internă a calității;
- OUG nr. 75/2005, Legea nr. 87/2006;
- Ghidul CEAC în unitățile de învățământ preuniversitar ;
- Legea nr. 1/2011;
- HG nr. 21/2007. HG nr. 22/2007 , H.G. nr. 1534/25.11.2008;
- Regulamentul de funcționare al CEAC 2017-2018
ATRIBUȚIILE CEAC
În conformitate cu art. 12 din OUG 75/2005, CEAC și-a exercitat următoarele atribuții pe
parcursul anului școlar 2017-2018:
 a coordonat revizuirea procedurilor și activitățile de evaluare și asigurare a
calității prin monitorizări interne la nivelul comisiilor;
 a formulat propuneri de îmbunătățire a calității educației în anul școlar 201720178 pentru Liceul Tehnologic nr. 1 Sighișoara, propuneri aduse la cunoștință
prin afișarea Planului de îmbunătățire la punctul de documentare și informare al
CEAC.
Membrii CEAC în conformitate cu Strategia de evaluare internă a calității:
 au monitorizat acordurile de colaborare cu instituții de învățământ, firme, fundații,
derularea proiectelor de instruire, dezvoltarea relațiilor cu partenerii externi în
cadrul programelor, proiectelor și activităților de învățământ (SURSA: responsabili
comisii);
 au actualizat punctul de documentare și informare al CEAC;
 au monitorizat:
 dotarea structurii patrimoniale conform normativelor de dotare minimală;
 ”Inserția socio-profesională” a absolvenților 2017-2018;
 ”Harta parteneriatului” pentru anul școlar 2017-2018;
 au fost elaborate documente proiective:
a) Manualul calității ediția nr.6
b) Planul de îmbunătățire an școlar 2017-2018;
c) Planul operațional an școlar 2017-2018;
 au fost elaborate documente reglatoare:
a) Rapoartele de analiză sem I și anual;
b) Formularele de monitorizare internă (decembrie 2017, martie 2018, iunie
2018);
c) Rapoartele de autoevaluare 2017-2018, raportul planului operațional CEAC,
raportul planului de îmbunătățire.
CEAC a colectat dovezi pentru Analiza SWOT a unități de învățământ, a efectuat
diagnoza activității educaționale din școală și a comisiilor metodice.
Membrii CEAC în conformitate cu:
 planul operațional CEAC 2017-2018;
 prioritatea 1 specificată în PAS: ”Corelarea ofertei ÎPT din regiune cu nevoile de
calificare”;
 obiectivul 1.4 specificat în PAS: ”Asigurarea calității serviciilor oferite prin școlile
din ÎPT”;




ținta 1.4 din PAS: ”Implementarea unui sistem de asigurare a calității în IPT”;
rezultatul aşteptat: ”Revizuirea şi optimizarea procedurilor” au revizuit și
elaborat proceduri,
Au elaborat și aplicat:
a) chestionare pentru aflarea nivelului de cunoştere a activităţilor din școală de către
elevi ;
b) formulare de monitorizare internă
Corespunzător obiectivului propus în Planul operațional CEAC: ”Gestionarea ,
menținerea , monitorizarea și evaluarea siguranței , gradului de adecvare, de utilizare a
echipamentelor, resurselor de specialitate și spațiilor în procesul instructiv educativ”,
membrii CEAC:
 au monitorizat graficele de activitate și fișele de observare a predării învățării;
 au analizat rezultatele testelor inițiale la discipline și module respectiv progresul
înregistrat pe parcursul întregului an școlar.
În conformitate cu Planul de îmbunătățire, membrii CEAC au realizat Baza de date a
CEAC prin ” câmpurile” referitoare la monitorizarea și evaluarea internă și au centralizat
datele referitoare la observarea predării - învățării cadrelor didactice pe tot parcursul
anului școlar 2017-2018.
Membrii CEAC în conformitate cu HG. nr. 21/2007, HG nr. 22/2007 au realizat includerea
datelor și informațiilor necesare asigurării calității organizației Liceul Tehnologic Nr. 1 în
Baza de date a CEAC.
Membrii CEAC prin analiza documentelor pentru domeniul Capacitatea instituțională au
constatat corelarea priorităților din PAS cu obiectivele propuse în ”Planurile manageriale
ale comisiilor” și ”Planul managerial instituțional”.
Membrii CEAC au determinat progresul:
1. la activitățile desfășurate pentru amenajarea, dotarea și întreținerea spațiilor școlare,
administrative și auxiliare:
 spațiul pentru biblioteca școlară;
 sălile de clasă, laboratoarele funcționale.
2. la indicatorii privind utilizarea spațiilor școlare și auxiliare:
 laboratoarele de informatică ( lecții, activități diverse) ;
 la toate disciplinele, modulele din planul cadru;
 activitățile extracurriculare
3. la utilizarea mijloacelor didactice la lecții, la activități extracurriculare.
Membrii CEAC au revizuit PAS-ul, au participat la elaborarea ”Fișei de evaluare a
obiectivelor specifice - PAS” 2017-2018 și a ”Fișei de monitorizare internă a
implementării PAS” 2017-2018.
Membrii CEAC au analizat la domeniul Eficacitate educațională:
 întocmirea planificărilor;
 dovezile la nivelul comisiilor (procese verbale, portofolii, proiecte);
 dovezile înscrierii și participării cadrelor didactice și personalului angajat al școlii, la
cursurile de formare și dezvoltare profesională;
 dovezile activităților extracurriculare desfășurate pe parcursul anului școlar 20172018.
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