
                   COLEGIUL NAŢIONAL ,,ÁPRILY LAJOS”                                MINISTERUL  EDUCAŢIEI  NAŢIONALE                                                                                                                                                                                     BRAŞOV                                                                                  _______________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________ STR. DUPĂ ZIDURI NR. 3 COD -500026 BRAŞOV  ; TEL:004-0268-415355  FAX:004-0268-415355 ; E-MAIL colegiulaprily@gmail.com    

PLANUL OPERATIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII COLEGIUL NAȚIONAL “ÁPRILY LAJOS” BRAȘOV  An scolar 2017- 2018    Nr crt Obiective specifice Activitati Instrumente/ Resurse Responsabili Termen Modalitati de evaluare a obiectivelor Indicatori de realizare Tinta: Asigurarea calităţii procesului de predare-învăţare pentru a satisface aşteptările şi exigenţele beneficiarilor interni şi externi (elevi, părinţi, profesori, angajatori) I. Dezvoltarea unei culturi a calitatii procesului instructiv educativ la nivelul școlii 1.Actualizarea Regulamentului de functionare CEAC Existenta Regulamentului de functionare CEAC  in portofoliul comisiei Responsabil si membrii CEAC Septembrie - Octombrie 2017 -Existenta Regulamentului CEAC in format scris si electronic Procesul verbal de la sedinta CA in care s-a prezentat regulamentul 2.Discutarea Raportului de evaluare interna al CEAC in cadrul CP Membrii consiliului profesoral Consiliul profesoral Octombrie 2017 Discutii Procesul verbal de la sedinta consiliului profesoral 3.Finalizarea RAEI pe platforma ARACIP Platforma ARACIP Responsabil si membrii CEAC Octombrie 2017 Platforma ARACIP Procesul verbal de la sedinta Comisiei 4.Elaborarea instrumentelor C.E.A.C și dezbatere pe tema implementării acestora Documentele comisiei Comisia CEAC permanent -Analiza documentelor -Dezbateri Existenta RAEI si a Planului de imbunatatire la dosarul comisiei CEAC 5. Elaborarea de noi proceduri si verificarea/revizuirea celor existente Standardele de acreditare si evaluare periodica a unitatilor de invatamant preuniversitar Reprezentantii compartimentelor si comisiilor metodice permanent - Analiza documentelor; - Dosarul cu proceduri Cel putin 3 proceduri noi 
      -    
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  Tinta : Aplicarea curriculum-ului naţional prin armonizarea acestuia cu oferta educaţională personalizată şi creşterea responsabilităţii şcolii faţă de beneficiarii educaţiei. II. Promovarea 1. Monitorizarea evaluării - testele initiale - Responsabilii 20.10.2017 - Teste unitare de Toate clasele a IX-a Toate clasele a V-a  invatarii centrate pe elev (ICE) initiale a elevilor din clasele a IX-a - interpretarea rezultatelor testelor comisiilor metodice - membrii CEAC  evaluare; - Chestionare. participa la testarea inițiala; Existenta testelor unice la toate disciplinele - Rapoartele comisiilor metodice. - PV - CEAC 2. Adaptarea stilului de predare-invatare la nevoile de invatare si de comunicare ale elevilor -lectii deschise -diriginti -cadre didactice -elevi -membrii CEAC -membrii CEAC - responsabilii comisiilor metodice 20.11.2017 - Chestionare pentru stabilirea stilurilor de învățare - tabelele cu stilurile de învățare ale elevilor din clasele a IX-a si a XI-a, lipite pe prima filă a catalogului. 3. Monitorizarea diversificarii si modernizarii strategiilor didactice de predare-invatare centrate pe elev -asitenţe colegiale la ore -lectii demonstrative - exemple de buna practica privind metodele de invatare centrata pe elev -personal didactic, didactic auxiliar (laboranti)elevi 
-responsabilii comisiilor metodice -membrii CEAC permanent -Fise de observare a lecțiilor -Fise de progres ale elevilor -Fise de lucru pe stiluri de învățare - profesorii folosesc in activitatea de predare-învățare ICE Portofoliile elevilor conțin activități ce demonstrează ICE 4. Stabilirea C.D.L.- urilor in concordanta cu optiunile elevilor - Chestionare pentru elevi/părinți; - Director - diriginti - membrii CEAC Februarie 2018 - Programe de discipline optionale; Chestionare. - Analiza chestionare pentru elevi/părinți; - Existenta fiselor de optiuni referitoare la CDL 
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5. Evaluarea activităților de remediere în urma analizei rezultatelor obținute de elevii claselor a IX a la testările inițiale - testele inițiale - planuri de remediere - testele finale membrii CEAC 6.11 2017 11.07.2017 Teste initiale Rapoarte de analiza si plan de remediere Analiza comparativa cu situatia de la sfarsit de an Verificarea rapoartelor si a planurilor de remediere 6.Imbunatatirea rezultatelor școlare ale elevilor aflați in situatii de risc - realizarea de ore de pregătire suplimentară cu elevii claselor a XI-a si a XII-a, proveniti din familii defavorizate la disciplinele: lb. romana, lb. maghiară, matematica, biologie, geografie si 
- director - sefi de arii curriculare - sefi de catedra - profesori - diriginti 30.10.2017 18.05.2018 - planificarea materiei - grafice de ore suplimentare -liste cu prezenta elevilor la orele de pregatire suplimentara - rezultatele elevilor la sfarsit de an scolar si la examenul de bacalaureat 

   istorie; - realizarea de activitati de consiliere in cariera     Tinta: Dezvoltarea culturii organizaţionale, asigurarea calităţii la nivelul instituţiei şi a vizibilităţii şcolii în comunitate III.  1. Crearea unei baze de date cu adresele de e-mail ale elevilor absolvenţi Sedintele Comisiei pentru monitorizarea frecventei - PV sedintele cu parintii - director - diriginti (colectarea datelor) - compartimentul secretariat 01.11.2017 03.02.2017 - existenta bazei de date - verificarea existentei bazei de date cu adresele de e-mail ale parintilor elevilor 
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2. Monitorizarea ratei de succes a elevilor absolvenţi  (clasele a VIII-a şi a XII-a) şi a inserţiei lor în comunitate (clasele a XII-a, clasa a XII-a B) -sedinte ale Comisiei pentru monitorizarea elevilor absolvenţi -chestionare -pagina web a şcolii Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative Membrii CEAC Oct.-dec.2017 Procese verbale Fotografii Filmari -baza de date cu elevii absolvenţi 3.Evaluarea aplicarii legislatiei in vigoare cu privire la notarea ritmica -Chestionar de satisfactie al beneficiarilor Comisia CEAC Comisia de verificare a cataloagelor Directori 25.04.2017 13.05.2018 Verificarea ritmicitatii notarii in cataloage scolare ; Aplicarea de chestionar beneficiarilor ; -Numar de cataloage verificate; -Rezultate statistice obtinute in urma aplicarii chestionarului; 4. Monitorizarea activităţilor extraşolare şi extracurriculare ale elevilor Colegiului, la nivel preşcolar, gimnazial şi liceal -comisia pentru activităţi extracurriculare -baze de date, fişe, chestionare de feed-back -inregistrări video, fotografie - diriginţi, comisia pentru activităţi extracurriculare 01.02-30.06.2018 - existenţa la CEAC a unui dosar cu evidenţa activităţilor extraşcolare şi extracurriculare -existenţa unei baze de daze în permananţă actualizbilă cu activităţile extracurriculare 5.Evaluarea gradului de satisfactie a beneficiarilor Chestionar de evaluare  a satisfactiei beneficiarilor - diriginti - membrii Comisiei de consiliere si orientare -membrii CEAC 02.04.2018 15.06.2018 - verificarea completării chestionarelor de catre beneficiary   - raportul evaluării Tinta: Cadre didactice interesate în dezvoltarea pregătirii metodico-ştiinţifice, în vederea creşterii calităţii actului educativ. 
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IV. Formarea continua a cadrelor didactice 1.Monitorizarea frecvenței participării cadrelor didactice, didactice auxiliare si nedidactice la cursuri de formare Portofoliul comisiei de formare continua - Responsabili comisii metodice - responsabilul comisiei de formare continua Semestrial      Adeverinte Certificate Portofoliile comisiilor Numărul de credite transferabile pentru fiecare cadru didactic Cel putin 1 curs de formare pentru personalul didactic  2. Organizarea unei conferinţe ştiinţifice cu tema Identitate şi alteritate în spaţiul transilvan  -mapa a conferinţei - direcţiune - CEAC - Consiliul Profesoral Ian-iun. 2018 Mapa conferinţei, liste cu participanţi, lucrări susţinute Conferinţa Regională pe tema interculturale, în concordanţă cu specificul şcolii 3. Publicarea unei reviste cu caracter ştiinţific-platformă pentru profesorii din regiune,cu secţiune pentru elevi -înfiinţarea unui comitet redacţional - direcţiune, contabilitate, CEAC, catedrele de limbi şi literature    Ian-iun.2018 -colectiv redacţional, articole Revista de specialitate Tinta : Asigurarea unor activităţi de educaţie şi formare care să permită adaptarea tinerilor absolvenţi la un mediu economic-social în continuă evoluţie V. Largirea orizonturilor culturale si educationale al elevilor 1.verificarea dezvoltarii de parteneriate nationale si internationale si accesarea de granturi cu finantare nerambursabila acorduri de parteneriat granturi cu finantare nerambursabila - Comisia pentru Proiecte nationale si internationale - Membrii CEAC semestrial acorduri de parteneriat granturi cu finantare nerambursabila Creșterea numărului de acorduri de parteneriat față de anul școlar anterior Tinta : Reconsiderarea mediului şcolar ca nucleu favorabil dezvoltării şi creşterii randamentului şcolar. VI. Facilitarea organizarii probei de competențe lingvistice din cadrul Examenului de Bacalaureat 1.Eficientizarea organizării și desfășurării probei de competențe lingvistice din cadrul Examenului de Bacalaureat - activitati de achizitii realizate in colaborare cu departamentul contabilitate - directorul unitatii de învatamant - seful catedrei de limbi straine - compartimentul contabilitate 14.01.2018 - 05.05.2018 - laptop-uri / calculatoare (desktop-uri)/ CD playere in limita bugetului disponibil Existenta mijloacelor de invatare si comunicare achizitionate 
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 Modernizarea bibliotecii școlii și transformarea sa în Centru de Documentare și Informare 1. Eficientizarea spațiului bibliotecii școlare 2. Transformarea bibliotecii în centru de documentare 3. Asigurarea unui spațiu adecvat expunerii documentelor de arhivă valoroase ale instituției -proiect CCD -plan financiar - Director - Bibliotecar - Administrator - Contabilitate - CCD 16.01.2017 31.05.2017 -documente specifice -aprobare CCD - Existența unui spațiu adecvat activităților literar-culturale - Crearea unui focar literar în spațiul intrașcolar promovarea interculturalității 
  4. Transformarea unei săli de clasă în Cabinet de literatură ( româno-maghiare)   -proiect al sălii - studio de fundamentare al catedrelor - Responsabil CEAC - Responsabili de catedre - Direcțiune - Administrator - contabilitate Ian-iun. 2018 - documente specific - aprobare CA - lista mobilier necesar - listă echipamente - existența unui Cabinet de literatură/ literaturi, 

  


