DOMENIUL CALITĂłII: C: Managementul calităŃii concretizat în: C.b. Realizarea ofertei educaŃionale şi a proiectului de dezvoltare.
Referitor la acelaşi punct slab:
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PUNCTUL SLAB avut în vedere: Oferta educaŃională necesită revizuire periodică în scopul realizării programelor de studii şi a proiectului de
dezvoltare.
łinte

Proiectarea unei
oferte
educaŃionale/
programe de
învăŃare care să
corespundă
cerinŃelor
elevilor şi
finalităŃilor
socioeconomicoprofesionale.

Popularizarea
programelor de
studii oferite în
scopul atragerii
elevilor spre
formarea
teoretică şi
profesională
Comentarii

AcŃiuni necesare

Sondarea opiniei
elevilor şi
părinŃilor
cuprinşi în
nivelul secundar
inferior de
învăŃare, din mai
multe unităŃi de
învăŃământ ce au
acest specific.
Realizarea/
Proiectarea
efectivă a
programelor de
învăŃare, funcŃie
de obiectivele şi
rezultatele
chestionarelor de
sondare a opiniei.
Informarea
elevilor din
nivelul secundar
inferior atât în
unităŃile în care
îşi desfăşoară
activitatea cât şi
prin vizite la
Grupul Şcolar în
cauză

Rezultate
măsurabile

Responsabil
pentru
îndeplinirea
acŃiunilor

Prioritatea
acŃiunii

Termene şi
obiective
intermediare

Monitorizare şi
evaluare

Costuri şi alte
resurse necesare

Chestionare de
Coordonatorul
sondare a opiniei, Educativ al
Realizarea unei
Şcolii
statistici

Crescută

Semestrul I

Truşcă Rodica,
membru CEAC

Consumabile,
costuri de
transport la
unităŃi de
învăŃământ din
provincie

Documente de
planificare a
ofertei
educaŃionale a
şcolii

Coordonatorul
Educativ,
Directorul
General,
Directorul
Adjunct şi
Coordonatorul
CEAC

Crescută

Semestrul II

Dociu Teodora,
membru CEAC

Consumabile

Număr de elevi
informaŃi. Număr
unităŃi de
învăŃământ
informate.
Statistică a
elevilor ce vor
alege oferta
educaŃională
oferită.

Georgescu
Mirela, membru
corp profesoral,
Coordonatorul
Educativ al
Şcolii

Crescută

Semestrul II

Cioroiu Geta,
membru CEAC

Consumabile,
costuri de
transport

DOMENIUL CALITĂłII: B: Eficacitatea educaŃională care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obŃine rezultatele
aşteptate ale învăŃării. B.b: Rezultatele învăŃării.
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina ____ din ____
PUNCTUL SLAB avut în vedere: Pregătirea cadrelor didactice şi comunicarea cu elevii şi cu celelalte cadre didactice nu se reflectă în
rezultatele teoretice şi practice ale elevilor având în considerare elementele similare de la nivel local şi naŃional.
łinte

AcŃiuni necesare

Analiza
comparativă a
Creşterea
datelor ce
notabilă a
reflectă
numărului de
rezultatele
acŃiuni
şcolare în ultimii
întreprinse
3 ani
pentru
Informarea
responsabilizare elevilor şi
părinŃilor atât în
a factorilor
grupuri separate
educaŃionali
cât şi comune,
implicaŃi
referitoare la
necesitatea
implicării în
acŃiunea de
învăŃarea a
elevilor şi la
îmbunătăŃirea
rezultatelor
şcolare
Organizarea de
seminarii şi mese
rotunde între
părinŃi-eleviprofesorii
implicaŃi periodic
în testările
naŃionale.

Rezultate
măsurabile

Responsabil
pentru
îndeplinirea
acŃiunilor

Prioritatea
acŃiunii

Termene şi
obiective
intermediare

Monitorizare şi
evaluare

Costuri şi alte
resurse necesare

Statistică

Bîra Ana,
membru corp
profesoral

Crescută

Octombrie 2009

Truşcă Rodica,
membru CEAC

Consumabile

100% din părinŃi
şi elevi informaŃi

Rada Nadia,
membru corp
profesoral, Miron
Olga, membru
CEAC
reprezentant al
Consiliului
elevilor, DuŃu
Petronela,
membru CEAC,
reprezentant al
Consiliului
Elevilor

Crescută

OctombrieNoiembrie 2009

Coordonator
CEAC

Consumabile

80% din părinŃi
şi elevi acceptă
parteneriatul cu
şcoala în vederea
obŃinerii unor
rezultate şcolare
satisfăcătoare.

Rada Nadia,
Ciocoiu Liliana,
CrăiŃă SăndiŃa,
membri corp
profesoral, Miron
Olga, membru
CEAC
reprezentant al
Consiliului
elevilor, DuŃu
Petronela,
reprezentant al
Consiliului

Crescută

Noiembrie 2009

Cioroiu Geta,
membru CEAC

Consumabile

Creşterea cu
20% a
procentului de
promovabilitate
pe clase şi
îndeosebi la
clasele
terminale,
precum şi a
procentului de
promovabilitate
la testările
naŃionale

Comentarii

Organizarea de
meditaŃii
sistematice
obligatorii pentru
toŃi elevii cu
probleme la
învăŃătură şi
pentru cei aflaŃi
în anii terminali,
pe baza unui
contract
consensual între
şcoală-părinŃielevi

Cel puŃin 50%
din elevii vizaŃi
participă la
meditaŃii

Organizarea de
testări periodice
pentru
identificarea
dificultăŃilor
existente în
pregătirea
elevilor

O dată pe lună
elevii rămaşi în
urmă la
învăŃătura sunt
testaŃi iar elevii
claselor
terminale
participă la
simulari ale
testărilor
naŃionale

Elevilor
Profesorii ai
căror materii sunt
supuse periodic
testărilor
naŃionale şi
Coordonatorul
Educativ

Profesorii ai
căror materii sunt
supuse periodic
testărilor
naŃionale şi
Coordonatorul
Educativ

Crescută

Semestrul ISemestrul II

Dociu Teodora,
membru CEAC

Consumabile

Crescută

Semestrul II

Truşcă Rodica,
membru CEAC

Consumabile

