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COLEGIUL TEHNIC  ”AUREL VLAICU”,GALAŢI 
CEAC 
 

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE EVALUARE și ASIGURARE a CALITĂȚII 
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016 – 2017 

 
 
 
                 Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din Colegiul Tehnic ”Aurel Vlaicu”, 
constituită prin Decizia nr. 59/9.09.2016, este coordonată de prof Corina Anghel și are în 
componență următorii membri: prof Mariana Rusu, prof Varlan Oana (secretar), prof Zubașcu 
Raluca, prof Mariana Strat, observator sindicat, Andrei Arghir Gurău– elev cls. 10B, 
reprezentantul elevilor, Ostafe Anca – reprezentantul părinților, Claudiu Iacob – reprezentantul 
Consililui Local. 
 

Cadrul legal de constituire: 
 

- O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității, 
- Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005, 
- Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

aprobat prin O.M.Ed. C. nr. 4925/2005, 
- H.G. nr. 1258 din 18.X.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare ARACIP, 
- H.G. nr. 252 din 22 feb. 2006 pentru modificarea H.G. nr. 1258. 

 
Atribuțiile generale ale Comisiei: 

 
- Coordonează aplicarea procedurilor și activităților de autoevaluare instituțională privind 

calitatea educației, conform domeniilor și criteriilor prevăzute de Legea nr. 87/2006, 
- Elaborează annual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în unitate 

școlară, 
- Formulează propuneri de îmbunătățire a calității educației. 

 
Atribuțiile specifice  

 
1. Funcționează în baza Regulamentului de organizare și funcționare, aprobat în data 

de 15.X.2015; 
2. Definește în mod explicit valorile, principiile și indicatorii calității; 
3. Construiește prin participare și dezbatere acordul tuturor celor implicați în 

activitatea școlii privind valorile, principiile și indicatorii de calitate; 
4. Urmărește respectarea valorilor, principiilor și indicatorilor de calitate conveniți; 
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5. Evaluează impactul tuturor proceselor și al activităților desfășurate în școală asupra 
calității educației oferite și raportează în fața autorităților și a cominității, asupra 
modului în care a fost asigurată calitatea ; 

6. Propune măsuri de îmbunătățire, dezvoltare a calității educației la nivelul 
principiilor, indicatorilor, standardelor privind calitatea dar și al procedurilor curente 
care privesc funcționarea și dezvoltarea școlii; 

7. Deține materialele informative despre sistemul de management al calității transmise 
în sistem; 

8. Implementează sistemul de management al calității. 
               S-a avut în vedere Strategia de evaluare internă  a calității care are aceleași obiective ca 
și Planul de Acțiune al Școlii (PAS). 
             Instrumente și proceduri de evaluare internă a calității: 

- Fișe de observare a lecțiilor 
- Chestionare, 
- Plan operațional, 
- Documente de politică educațională elaborate la nivel național, regional, local, 
- Standarde, metodologii, ghiduri de bune practice elaborate la nivel național, regional, 

local, 
- Alte instrumente, RAEI, realizat de toți membrii CEAC. 

 
 
 

Activități realizate 
 
 
                         Conform graficului de activități 2016/2017: 
 

- Reorganizarea CEAC conform legislației, 
- Întocmirea Raportului de Autoevaluare și completarea platformei de evaluarea a școlii 

pentru anul școlar 2015/2016, 
- Planificarea activităților CEAC, 
- Întocmirea graficului de ședințe, 
- Întocmirea graficului operațional, 
- Elaborarea planului de îmbunătățire perioada 1.X. 2016 - 24.VI. 2017, prin evidențierea 

unei activități privind stabilirea relației școală părinți, desfășurată în perioada dec. 2016-
feb. 2017, realizată de prof Corina Anghel și prof Raluca Zubașcu, proiectarea 
valorificării clubului de robotică, POWERTECK, ca exemplu de bună practică, coordonat 
de prof Iliev Voichița și prof Anghele Desilia, 

- Aplicarea, centralizarea și interpretarea chestionarelor de satisfacție pentru clasele a 9 a 
A și B, de către membrii CEAC – Zubașcu Raluca, Varlan Oana, 

- Monitorizarea aplicării chestionarelor în vederea stabilirii stilurilor de învățare, 
- Monitorizarea aplicării testelor inițiale, 
- Realizarea asistențelor la ore, pentru fiecare arie curriculară, conform graficului, 
- Selectarea , păstrarea și verificarea materialelor și dovezilor. 



3 
 

 
 
 
 
Puncte slabe, aspecte care vor face obiectul planului de îmbunătățire: 
 

- Nivelul slab de pregătire și numărul ridicat de absențe nemotivate al unor elevi la 
diverse discipline, 

- Centralizarea mai slabă a informațiilor din mediul extern, 
- Delegarea sarcinilor se realizează cu oarecare greutate,  
- Utilizarea mai redusă a procedeului de învățare diferențiată de către unele cadre 

didactice. 
 
Puncte tari: 
 

- Munca în echipă, realizată de membrii CEAC, 
- Coordonarea și colaborarea cu managementul școlii, 
- Colaborarea cu toate departamentele din cadrul școlii, 
- Implicarea cadrelor didactice, a elevilor, a personalului auxiliar în desfășurarea 

constantă a activităților de evaluare și de îmbunătățire propuse de CEAC.  
 
Plan de acțiune/propuneri pentru anul școlar 2017-2018: 
 

- Creșterea eficacității în ceea ce privește procesul de învățare/evaluare, inclusiv prin 
implementarea Proiectului de Granturi pentru Licee – ROSE, începând cu luna octombrie 
2017, cu toate componentele sale, în vederea creşterii promovabilității la examenul de 
bacalaureat; 

- Realizarea graficelor și a pregătirii suplimentare pentru bacalaureat și pentru elevii 
corigenți sau cu situații neîncheiate, 

- Raportarea cadrelor didactice la particularitățile și nevoile psihologice, de vârstă ale 
beneficiarilor pentru îmbunătățirea calității acestuia, 

- Implementarea graficului de observare internă a lecțiilor  la nivelul ariilor curriculare, 
- Monitorizarea, implentarea, diseminarea exemplelor de bună practică, prin asistențe și 

interasistențe între ariile curriculare, a proiectelor educative realizate în școală, 
- Propuneri pentru activitățile de evaluare – chestionare elevi, părinți, profesori; 

activitățile de îmbunătățire a calității educației: proiecte educative, Cercul de robotică, 
Cercul de teatru şi literature, cuprinse în Proiectul ROSE. 
 
 
 
 

Întocmit, 
Coordonator CEAC, prof Corina Anghel. 
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