CEAC – Liceul Teoretic „Ion Gh. Rosca” Osica de Sus

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII
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Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

Activităţi

Aplicarea de
chestionare
pentru
identificarea
stilului
dominant de
invatare al
elevilor
Utilizarea
platformei
AeL, a lectiilor
multimedia, a
instrumentelor
informatice de
evaluare in
realizarea
lectiilor
Implicarea
cadrelor
didactice ale
şcolii în cursuri
de formare şi
perfecţionare
Pregătirea
suplimentară
pentru
evaluarea
naţională,

Tipul
de
activi
tate

1, 4

1,4

4

1

Obiective

Termene

Cunoasterea de catre toate
cadrele didactice a stilurilor de
invatare dominante pentru
fiecare clasa si pentru
majoritatea elevilor

Prima luna
din anul
scolar

Cresterea
interesului,
a
gradului de atractivitate a
invatarii si a competentelor
digitale la elevi

Cel putin 3
lectii pe
semestru la
fiecare
materie

Participare cadrelor didactice
la programe de formare
profesională.

Introducerea unor noi metode
şi tehnici didactice.
Elaborarea de instrumente de
evaluare.

Permanent

Permanent

Responsabilităţi

Indicatori de
realizare

Invatatorii
Dirigintii
Consilierul scolar
CEAC

Folosirea la
lectii a
situatiilor de
invatare
diferentiate, in
functie de stilul
dominant de
invatare al
clasei, al
elevilor

Fiecare cadru
didactic
Sefii comisiilor
metodice

Inregistrarea
progresului
privind nr
lectiilor
realizate pe
baza platformei
AeL

Comisia de
perfecţionare
CEAC

Cadre didactice de
specialitate
Diriginţii

Participarea la
programe de
formare
profesionala

Cresterea
calitatii
rezultatelor
elevilor

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

bacalaureat şi
concursuri
şcolare
Creşterea
performanţelor
la concursurile
şcolare
Aplicarea de
chestionare
elevi/părinţi
Promovarea
interna şi
externă
a ofertei şcolii
şi a activităţii
şcolare şi
extraşcolare
Creşterea
numărului de
proiecte şi
parteneriate
Pregatirea
lectiilor cu
activitati
centrate pe elev

Dezvoltarea
bazei materiale

Aplicarea
procedurilor în
completarea
mapelor de
lucru
Conceperea,
difuzarea si
cunoasterea de
catre elevi si
parinti a
criteriilor
privind
succesul si

1, 2

Introducerea unor noi metode
şi tehnici didactice.

Cresterea nr de
elevi
participanti la
concursuri
Nr de
chestionare
aplicate
elevilor

Anual

Cadre didactice

Semestrial

Consilierul educativ

Anual

Şefii de comisii
metodice

Cresterea
interesului
elevilor pt
oferta scolii

Parteneriate si
proiecte

1, 2

Schimbarea
ofertei
de
curriculum la decizia şcolii.
Implicarea
părinţilor
în
activităţile extracurriculare.

2, 5

Creşterea
numărului
de
participanţi
la
activităţile
extracurriculare.
Participarea
la
proiecte
comune cu alte instituţii.
Actualizarea site-ului şcolii.

5

Participarea
la
proiecte
comune cu alte instituţii.

Anual

Comisia proiecte şi
programe
educaţionale

1,4

Sporirea frecventei lectiilor
realizate cu implicarea elevilor
in predare-invatare-evaluare

Odata cu
intocmirea
schitelor de
lectii

Fiecare cadru
didactic
Observatorii CEAC
Director

Constatarile
din fisele de
asistenta la
lectii

3, 6

Achiziţionarea de mijloace de
învăţământ şi auxiliare şcolare,
pentru dotarea laboratoarelor
şi cabinetelor.
Achiziţionarea de tehnică de
calcul pentru dotarea
laboratoarelor de informatică
şi a cabinetelor şcolare.

01.12.2013

CEAC

Achizitionarea
materialelor

1, 4,
6

Participare cadrelor didactice
la programe de formare
profesională.
Îmbunătăţirea sistemului de
evaluare
a
personalului
didactic.

Permanent

Şefii de catedră

Participarea la
programe de
formare
profesionala

Motivarea elevilor sa opteze
pentru atingerea succesului
scolar si evitarea insuccesului

La
inceputul
anului
scolar

Dirigintii
Consilierul educativ
Coordonatorul
CEAC

Difuzarea
efectiva a
criteriilor la
elevi si parinti
si dezbaterea
acestora

4

insuccesul
scolar si
consecintele
acestora

Întocmit,
Coordonator CEAC
Prof. Tanislav Cristina

