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LICEUL TEHNOLOGIC ”GENERAL MAGHERU”

Documentele care fac parte din portofoliul comisiei de asigurarea calitatii sunt:

Legislatie
Manualul de calitate
Planul operational al comisiei care cuprinde componenta comisiei si atributiile membrilor.
Plan de imbunatatire
Planificarea calendaristica a activitatii
Dosar cu chestionarele aplicate elevilor,parintilor,cadrelor didactice etc.
Dosar cu fisele de observare ale lectiilor
Dosar cu procesele verbale ale intalnirilor comisiei
Dosare cu rapoarte: Raport de autoevaluare;Rapoarte de inspectie
Diverse documente: material de prezentare a dovezilor-clasificare si modalitati de pastrare
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ORGANIGRAMA CEAC
LICEUL TEHNOLOGIC ”GENERAL MAGHERU”
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LICEUL TEHNOLOGIC ”GENERAL MAGHERU”

2015 - 2016
Dir.adj. OLTEANU
ELENA
Responsabil

CHIRU RAMONA
Coordonator

Membrii
IONESCU MADALINA

SPATARU ISABELA
Elev

MAGUREANU ANCUTA
Parinte

FUSCEL CRISTIAN
NEGREA ROXANA
POPESCU ANDREEA

PANDURASU ADRIAN
Consiliul Local

SUBCOMISII
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Denumire activitate

Frecvenţa

Sept. Oct. Nov.

Dec.

Anual
Numirea responsabilului şi
constituirea comisiei
Planul operaţional
Aplicare de chestionare pentru
cadre didactice,parinti,elevi
Stabilirea stilurilor de învăţare
la elevi
Planificări de programe de
învăţare
Evaluare iniţială
Autoevaluare
Portofolii cadre didactice (pe
programe de învăţare şi
dirigenţie)
Portofolii elevi
Observarea lecţiilor şi
completarea fişelor de
observare
Monitorizarea frecvenţei
participarii la programele de
învăţare
Monitorizarea completării
cataloagelor şcolare
Monitorizarea progresului
şcolar

Anual
Semestrial
Anual
semestrial
Anual
Anual
Lunar

Lunar
Lunar

Lunar
începând din
octombrie
Trimestrial
Semestrial
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Ian.

Febr.

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Completarea fişelor de
monitorizare privind
implementarea principiilor de
calitate
Raport de autoevaluare final
Plan de îmbunătăţire
Raport de inspecţie
Selectarea,păstrarea şi
verificarea materialelor şi
dovezilor
Rezolvarea contestaţiilor

Verificarea documentelor
oficiale

Întocmirea şi prezentarea
rapoartelor privind
activitatea Comisiei
Monitorizarea activitatii
comisiilor

La 3 luni

Anual
Anual
Anual
lunar

Lunar (ori de
câte ori este
necesar)
Trimestrial
Semestrial

Lunar
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ale membrilor Comisiei si subcomisiilor
Componenta Comisiei pentru Evaluare si Asigurarea Calitatii in educatie
Numele şi prenumele membrului din Comisie

ROLURI SPECIFICE

OLTEANU ELENA

RESPONSABIL COMISIE

CHIRU RAMONA

COORDONATOR COMISIE

IONESCU MADALINA

MEMBRU

FUSCEL ION CRISTIAN

MEMBRU

NEGREA ROXANA

MEMBRU

POPESCU GABRIELA ANDREEA

MEMBRU

MAGUREANU ANCUTA

REPREZENTANT AL PARINTILOR

SPATARU ISABELA

REPREZENTANT AL ELEVILOR

PANDURASU ADRIAN

REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL
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SARCINI SI RESPONSABILITATI
Nr. Crt.

Numele şi prenumele membrului din Comisie

Sarcini specifice şi activităţi corelate

1

COORDONATOR
OLTEANU ELENA

 Îndrumă activitatea Comisiilor din unităţile şcolare arondate
 Aprobă documentele Comisiei: planul de acţiune, planul de îmbunătăţire,
formularele de monitorizare, raportul de autoevaluare
 Monitorizează şi supervizează activitatea Comisiei
 Propune componenţa Comisiei
 Întocmeşte şi prezintă Consiliului de administraţie, rapoarte privind activitatea
Comisiei
 Realizează observarea lecţiilor

2

RESPONSABIL
CHIRU RAMONA










Coordoneaza activitatea comisiei
Elaborează planul operaţional şi de acţiune al comisiei
Realizează raportul de autoevaluare
Realizează planul de îmbunătăţire
Elaborează chestionare şi fişe de evaluare
Gestionează întreaga documentaţie a comisiei
Monitorizează activitatea comisiei
Realizează observarea lecţiilor

3

SECRETAR
IONESCU MADALINA









Elaborează chestionare şi fişe de evaluare
Elaborează documentele de lucru ale comisiei
Realizează observarea lecţiilor
Membru în subcomisia de contestaţii
Participă la reactualizarea manualului calitatii
Contribuie la realizarea de interviuri cu elevii şi părinţii, partenerii sociali
Întocmeşte, în lipsa membrului desemnat, procesele-verbale ale întâlnirilor
Comisiei
Monitorizează frecvenţa participării la programe a elevilor
Elaborează programarea serviciului pe scoala
Realizează baza de date cu parcursul absolvenţilor
Monitorizează trecerea ritmică a notelor în catalog
Verifica portofoliile cadrelor didactice si ale elevilor
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MEMBRU
FUSCEL ION CRISTIAN
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5

6

MEMBRU
NEGREA ROXANA

MEMBRU
POPESCU ANDREEA











Contribuie la gestionarea dovezilor
Realizează observarea lecţiilor
Elaborează chestionarea şi fişe de lucru ale comisiei
Interpretează chestionare
Monitorizează trecerea ritmică a notelor în catalog
Membru în subcomisia de contestaţii
Realizează baza de date cu parcursul absolvenţilor
Monitorizează modul de completare al diplomelor şi certificatelor
Verifica portofoliile cadrelor didactice si ale elevilor








Contribuie la gestionarea dovezilor
Realizează observarea lecţiilor
Elaborează chestionarea şi fişe de lucru ale comisiei
Centralizează rezultatele chestionarelor
Membru în subcomisii
Verifică portofoliile cadrelor didactice din catedră









Contribuie la gestionarea dovezilor
Realizează observarea lecţiilor
Elaborează chestionarea şi fişe de lucru ale comisiei
Centralizează rezultatele chestionarelor
Membru în subcomisia de contestaţii
Monitorizează frecvenţa elevilor
Verifica portofoliile cadrelor didactice si ale elevilor
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Plan de acţiune
Corelare indicatori-dovezi
Indicatorul de performanţa

Modalităţi

Dovezi concrete

Cine răspunde

I. Înscriere
1.Prezentare informaţii despre toate
programele de învăţare existente

2.Informaţii conform nevoilor elevilor
3.Posibilitatea de înscriere la programe
conform nevoilor
4.Alegerea altor programe în cazul în
care elevii au fost respinşi
5.Evaluare iniţială

6.Participarea la programe de iniţiere în
funcţie de programul la care au fost
admişi

7.Programele răspund aspiraţiilor şi
potenţialului elevilor









Tabele nominale pe clase
Mapa cu materiale care
promovează şcoala



Diriginţii








Mapa cu conţinutul
avizierului
Fişe de opţiuni
Teste



Fişe de opţiuni






Realizatorii
avizierelor
Direcţiune
Diriginţii
Profesorii
Direcţiune

Teste iniţiale individuale
Fişe de lucru pentru testatea aptitudinilor
Teste pentru stabilirea stilului de învăţare
Iniţializare/reactualizare cunoştinţe necesare în
desfăşurarea ulterioară a programului (fişe de
sinteză)-cunoştinţe de bază
Planificări,curriculum
Prezentare cunoştinţe iniţiale (fişe de lucru teoretice
iniţiale)-dacă este cazul
Fişe de sinteză iniţiale
Teste iniţiale
Rezultatele şcolare ale elevilor




Teste,chestionare
Teste de testarea
aptitudinilor
Fişe de sinteză
Prezentarea curriculum
Tabele de luare la
cunoştinţă




Diriginţii
Profesorii



Profesorii



Cataloage



Profesorii

Regulamentul pentru elevi(însoţite de tabele de
luare la cunoştinţă)
Regulamentul de ordine interioară
Cabinet şcolar de asistenţă psihopedagogică-



Tabele nominale de luare
la cunostinţă



Diriginţii



Dosare cabinet



Psihologul şcolii

Prezentare plan cadru-diriginţi
Prezentare programe şcolare-profesori
Orarul şcolii-diriginte
Materiale de marketing-ul şcolii(oferte
şcolare,pliante,ş.a)
 Prezentarea oferte CDL
 Aviziere
 În mod direct de la diriginţi ,profesori
 Selectarea pe bază de fişe de opţiunidiriginţi,directori-XI
 Fişe pentru CDL
 Repartizarea în funcţie de celelalte opţiuni
(Fişe de opţiuni-clasele a XI a )














II. SERVICII DE SPRIJIN
8.Drepturile şi responsabilităţile elevilor
sunt clar definite
9.Accesul la sprijin eficace pentru
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rezolvarea problemelor personale
10.Perioade pentru reevaluarea nevoilor
şi urmărirea progresului pe parcursul
programului
11.Informaţii, orientarea şi consilierea
pentru modalităţile de continuarea
studiilor după terminarea programului

12.Înregistrări privind evoluţia
ulterioară a elevilor-continuare studii
sau angajare














psihologul şcolii
Sprijin iniţial prin diriginţi
Teste de evaluare sumativă la sfârşit de modul
Revizuirea repartizării în grupele de lucru
Analiza fişei de activitate elev
Diriginţii-prezentarea ofertelor pentru învăţământul
superior,postliceal,şa.
Profesorii-îndrumarea după aptitudinileparticulare
şi în funcţie de opţiunile ulterioare ale elevilor
Prezentare nomenclator de calificări
Fişe de opţiuni clasa a Xa
Dosare examene de diferenţă
Fişe completate de diriginţii absolvenţilor
Situaţia absolvenţilor
Chestionare absolvenţi



Diriginţii



Teste curente



Profesorii




Fişe de opţiuni
Dosare examene de
diferenţa



Diriginţii



Mape cu chestionarele
absolvenţilor
Fişe diriginţi



Diriginţii



Comisia pentru
asigurarea
calităţii





Profesorii

III. DESFĂŞURAREA PROCESULUI DE PREDARE ÎNVĂŢARE
13.Măsuri eficace pentru promovarea
egalităţii şanselor pentru eliminarea
discriminării de orice formă
14.Relaţiile de lucru eficace cu ceilalţi
profesori,cu elevii,alţi membrii ai
peronalului şi manageri




Chestionar
Utilizarea Fişei de activitate elev




Material de prezentare a
măsurilor
Chestionar



Feed-back asigurat prin chestionare aplicate pentru
urmarirea inter-relaţionării umane
Procese verbale
Elaborarea de fişe de lucru pe discipline în
colaborare
Procese verbale ale lecţiilor deschise ,ale consiliilor
profesorale,ale întâlnirilor diverselor comisii




Chestionare
Procese verbale



Toţi membrii
colectivului

Repartizarea pe grupe de lucru (de nivel superior,de
nivel mediu,cu nevoi speciale ) în funcţie de
standarde bine precizate şi având în vedere stilurile
de învăţare
Componenta de bază (unitate de învăţare) împărţită
în subcomponente elementare (lecţii)
Fişe de lucru (de teorie,de exerciţii,ş.a)cu paşi
mici(etapizate)întocmite după categoria de grupă
din care fac parte elevii
Materialele de învatare sunt însoţitede modalitati de
utilizare(ex:modul de competare al fişelor de lucru)



Chestionare stiluri de
învăţare
Teste iniţiale



Profesorii



Planificări pe unităţi de
învăţare



Profesorii



Proiecte de tehnologie
didactică



Profesorii





15.Stabilirea de criterii individuale
privind rezultatele şi ţintele învăţării



16.Învăţarea prin paşi mici se regăseşte
în programele şi materialele de învatrare



17.Programele şi materialele de învăţare
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au criterii explicite cunoscute de elevi
18.Gama variată de strategii de predare
şi învaţare
19.Gama variată de resurse şi materiale

20.Comunicare eficientă în funcţie de
nevoile elevilor
21.Planificarea şi structurarea
activităţilor de învăţare

22.Elevii primesc feed-bak privind
progresul realizat
23.Implicarea elevilor în evaluarea
progresului;evaluarea formativă pentru
planificarea învăţarii şi
monitorizareaprogresului
24.Evaluarea formativăadecvata,riguroasă,corectă,exactă şi
aplicată în mod regulat




Aplicarea individualizat pe grupele de lucru( de nivel
superior,mediu,cu nevoi speciale)
Utilizarea strategiilor pentru învăţarea centrată pe elev, în
grupe de lucru şi în diferite contexte

 Utilizarea resurselor materiale/materiale vizuale:
Resurse materiale-aparatură:
 Videoproiector
 Computer(PC)
 Diferite aparate,truse
Materiale de învatare:
 Fişe de lucru,de documentare,
 Cărţi,articole,auxiliare curriculare etc.
 Utilizarea Internetului-preluare materiale
Modalităţi de lucru:
 Tradiţional(cu întreaga clasa)
 Activitate de proiect
 Lucrul în grupe
 Activităţi practice
 Aplicarea comunicării formale şi nu a celei
informale
 Chestionare pentru evaluarea comunicării
 Alcătuirea planificărilor calendaristice şi a celor pe
unitaţi de învaţare să aiba în vedere participarea
elevilor
 Orarul activitatilor
diferenţiate(recuperare,performanţă)
 Studiul fisei de activitate elev ori de câte ori este
necesar
 Discutarea situaţiei şcolare semestriale,anuale
 Aplicarea autoevaluării prin prezentarea unor
bareme clare (auto-notarea activităţilor proprii
după barem)
 Evaluarea colegiala (elev-elev)
 Fişa de activitate elev





Implicarea activă a elevilor în procesul de evaluare
Cataloage şcolare
Cataloage şcolare
Cataloagele personale ale profesorilor
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Proiecte de tehnologie
didactică



Profesorii





Profesorii



Proiecte de tehnologie
didactică
Fişa de evaluare a
activităţilor la lecţii –
pentru elevi şi profesori



Chestionare



Profesorii





Profesorii



Planificări pe unităţi de
învăţare
Orar



Procese verbale



Diriginţii




Fise de notare paralelă
Fişe de activitate elevi



Profesorii




Cataloage
Fişe de verificare periodică
a cataloagelor



Comisia

25.Sprijinirea elevilor pentru atingerea
obiectivelor programelor

26.Încurajarea elevilor pentru a-şi
asuma responsabilitatea pentru propriul
process de învăţare
27.Experienţa elevilor în activităţi de
evaluare formativă şi sumativă
28.Formele de evaluare formativă şi
sumativă sunt adecvate
29.Programele de învăţare se supun unui
proces sistematic de păstrare a
înregistrărilor



Asistarea elevilor la activităţi pe grupe de lucru
diferenţiate (acordarea de asistenţă şi îndrumare)
sau la învăţarea centrată pe elev
Stabilirea punctelor tari/slabe
Asumarea responsabilităţii atât în autoevaluare cât
şi în procesul de învăţare













Profesorii



Fişe de analiză a punctelor
tari/slabe
Fişe de observare a
activităţilor
Chestionare



Profesorii

Fişe de notare paralelă elev-elev,elev-profesor



Fişe de notare paralelă



Profesorii

Se aplică tehnicile de evaluare după
cerinţe:oral,teste scrise,practică (evaluare a fişelor
de lucru),referate,proiecte,portofolii,ş.a.
Mapele de lucru ale elevilor-cuprind:teste
iniţiale,lucrări(teste) pe parcurs,fişe de lucru,lucrări
scrise semestriale ,ş.a.






Păstrarea înregistrărilor
Teste,referate,ş.a.
Portofolii ale elevilor
Mape de lucru ale elevilor



Profesorii



Profesorii
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SUBCOMISII
SUBCOMISIA DE SELECTARE, PĂSTRARE ŞI VERIFICARE A
MATERIALELOR ŞI DOVEZILOR






Chiru Ramona – coordonator
Fuscel Cristian – membru
Negrea Roxana – membru
Popescu Andreea– membru
Ionescu Madalina – secretar

SUBCOMISIA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR OFICIALE
( cataloage, documente financiare, s.a.m.d. )






Chiru Ramona – coordonator
Fuscel Cristian – membru
Negrea Roxana – membru
Popescu Andreea – membru
Ionescu Madalina – secretar

SUBCOMISIA DE ELABORARE, APLICARE ŞI INTERPRETARE A
CHESTIONARELOR






Chiru Ramona – coordonator
Ionescu Madalina – secretar
Fuscel Cristian – membru
Magureanu Ancuta – membru
Negrea Roxana – membru

SUBCOMISIA DE OBSERVARE A PREDĂRII ŞI ÎNVĂŢĂRII







Olteanu Elena -dir.adj - responsabil
Chiru Ramona – coordonator
Fuscel Cristian – membru
Negrea Roxana – membru
Popescu Andreea – membru
Fuscel Cristian – secretar

SUBCOMISIA DE MONITORIZARE A ACTIVITATII COMISIILOR
Olteanu Elena - -dir.adj - responsabil
Chiru Ramona- coordonator
Negrea Roxana – membru
NOTĂ: Directorul Liceului Tehnologic ,,GENERAL MAGHERU”, ing. Sescioreanu Maria,
face parte, de drept, din oricare subcomisie de mai sus, supervizând activitatea acestora şi a
Comisiei, în ansamblul ei.
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MODALITĂŢI DE CLASIFICARE ŞI GESTIONARE A DOVEZILOR
A. MODALITĂŢI DE CLASIFICARE A DOVEZILOR
DOVEZI GENERALE













PAS,PLAI,PRAI
Materiale de marketing-ul şcolii (oferte şcolare, pliante, s.a.)
Orarul şcolii
Prezentare ofertă CDL
RegulamentuI pentru elevi (însoţite de tabele de luare la cunoştinţă)
Regulamentui de ordine interioară
Aviziere
Prezentare nomendator calificări
Baza de date cu situaţia absolvenţilor
Orarul activitatilor diferenţiate (recuperare, performanţă)
Cataloagele scolare
Mape de lucru
DOVEZI SPECIFICE
DOVEZI ALE COMISIEI










AC

Planuri ale comisiei
Documente de lucru ale comisiei
Dosare cu rapoarte de actvitate
Dosare cu chestionare
Dosare cu fişele de observare ale lecţiilor
Dosare cu procese verbale
Dosarele profesorilor (personale şi de dirigenţie)
Mapa de lucru (cancelarie)

DOVEZI SERVICIUL ADMINISTRATIV (SECRETARIAT-CONTABILITATE)











Documente contabile specifice
Carţi de muncă şi fişe ale postului
Procese verbale şi note interne
Cataloagele şcolare
Selectare pe bază de fişe de opţiuni pentru clasa a XI-a - diriginţi, directori
Fişe pentru CDL
Dosare examene de diferenţă
Fişe completate de diriginţii absolvenţilor
Baza de date cu situaţia absolvenţilor
Chestionare absolvenţi
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Asigurarea şanselor egale - alcătuirea colectivelor de elevi se face fără nici o
discriminare
Diverse fişe de instructaj
Documentele din arhiva şcolii

DOVEZI CADRE DIDACTICE
DOVEZI PERSONALE PE PROGRAME DE INVATARE













programe scolare (CRR), standarde de pregatire profesionala (SPP)
planificari calendaristice
planificări pe unităţi de învăţare
un set de planuri de lecţie complete
modele de teste : initiale, pe parcurs,sumative
modele de fişe de lucru, fise de documentare
catalog personal
fişe de evaluare (pentru elevi şi pentru profesori) a catorva lecţii
căteva fişe de notare paralelă (colegiala)
chestionare pentru managementul comunicării
situaţii statistice care să cuprinda: media notelor la testul initial, media semestrială
fişe de activitate elevi
DOVEZI DIRIGENŢIE









Mapa activităţii educative
tabele nominale semnate de elevi pentru luarea la cunostinţă
chestionare pentru stabilirea stilului de învăţare la elevi (însoţite de răspunsurile
elevilor)
fişe pentru opţiuni CDL
procese verbale ale întâlnirilor Consiliului Profesorilor clasei, ale şedinţelor cu
părinţii,s.a.
procese verbale pentru discutarea situaţiei şcolare la sfârşitul unui semestru
diverse documente de lucru ale dirigintelui
B. MODALITĂŢI DE GESTIONARE
SELECTAREA DOVEZILOR

Se face în funcţie de categoria din care fac parte:
1. DOVEZILE GENERALE - sunt selectate în funcţie de specificul lor de către întregul personal
2. DOVEZILE SPECIFICE - sunt selectate de către comisie, serviciul administrativ şi de către
cadrele didatice
PASTRAREA DOVEZILOR
Se face în funcţie de categoria din care fac parte:
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1. DOVEZILE GENERALE - sunt păstrate în funcţie de specificul lor de către direcţiune, de
serviciul administrativ sau de către comisia de calitate
2. DOVEZILE SPECIFICE - sunt păstrate de către comisii , serviciul administrativ (secretariat,
contabilitate, .arhivă), iar dosarele cadrelor didactice se pastrează fie la cabinetui comisiei, fie de
către cadrele didactice,
Activitatea de selectare, păstrare si verifcarea dovezilor este supervizată de subcomisia
stabilită în cadrul Comisiei AC cu atribuţii în acest sens (vezi procedura corespunzatoare).

Lista de materiale necesare in dosarul personal al profesorului
(dovezi pe program de invatare si activitate educative)
MATERIALE PENTRU DIRIGINTI (activitate educativa):
ivitatii educative – caietul dirigintelui
regulamentului scolar
planuri cadru, programe scolare, orar scolar
te de raspunsurile elevilor)

– elevii au luat la
cunostinta de situatia scolara

MATERIALE PENTRU PROFESORI (programe de invatare):
Portofoliul personal / mapa profesorului va cuprinde:
scolare (curriculum)

sumative
,de documentare
telor tari / aspectelor de imbunatatit a catorva lectii*
*Observatie: pentru analiza punctelor tari / aspectelor de imbunatatit referitoare la o lectie puteti
avea in vedere:
● pregatirea de specialitate
● pregatirea metodica
● modul de realizare a planificarilor/ proiectarea didactica
● modul de organizare si utilizarea resurselor – materiale (sala, aparatura, materiale de invatare),
de timp (impartirea orei, atingerea obiectivelor), umane (organizarea colectivului de elevi), financiare
(daca este cazul)
stilului de invatare
semestrului intai – pe clase;
idem pentru semestrul al II-lea (rubrica necompletata)
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LISTA GENERALA A DOVEZILOR CORELATE LA PRINCIPIILE CALITATII
● Orarul scolii – diriginte
● Materiale de marketing-ul scolii (oferte scolare, pliante, s.a.)
● Aviziere
● Teste initiale
● Fise de lucru initiale pentru testarea aptitudinilor (matematice, filologice, tehnice, etc.)
● Teste pentru stabilirea stilului de invatare (chestionare)
● Planificari, curriculum
● Fise de sinteza initiale
● Regulamentul pentru elevi (insotite de tabele de luare la cunostinta)
● Regulamente de ordine interioara
● Teste de evaluare sumativa la sfarsit de capitol
● Fise de activitate elev
● Prezentare nomenclator calificari
● Fise de optiuni clasele a VIII-a
● Dosare examene de corigenta
● Fise completate de dirigintii absolventilor
● Baza de date cu situatia absolventilor
● Chestionare absolventi
● Asigurarea sanselor egale – alcatuirea colectivelor de elevi se face fara nici o discriminare
● Procese verbale
● Elaborare fise de lucru pe discipline in colaborare
● Procese verbale ale lectiilor deschise, ale consiliilor profesorale, ale intalnirilor diverselor comisii
● Realizarea unor planificari comune
● Repartizarea pe grupe de lucru ( de nivel superior, de nivel mediu, cu nevoi speciale ) in functie de
standarde bine precizate si avand in vedere stilurile de invatare si inteligentele multiple
● Componenta de baza ( unitate de invatare ) impartita in subcomponente elementare ( lectii )
● Fise de lucru ( de teorie, de exercitii, s.a.m.d. ) cu pasi mici ( etapizate ) intocmite dupa categoria de
grupa din care fac parte elevii
● Materialele de invatare sunt insotite de modalitatile de utilizare ( ex: modul de completare al fiselor de
lucru )
● Aplicare individualizata pe grupe de lucru ( de nivel superior, de nivel mediu, cu nevoi speciale )
● Utilizarea strategiilor pentru invatarea centrata pe elev, in grupe de lucru si in diferite contexte
● Utilizarea resurselor materiale / materiale vizuale:
Resurse materiale – aparatura:
- videoproiector
- computer ( PC )
- diferite aparate, truse
Materiale de invatare:
- fise de lucru ,de documentare
- carti, articole,auxiliare curriculare
- utilizare internet – preluare materiale s.a.
Modalitati de lucru:
- traditional ( cu intreaga clasa )
- activitate de proiect
- lucrul in grupe
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- lucrul in perechi
● Chestionare pentru evaluarea comunicarii
● Alcatuirea planificarilor calendaristice si a celor pe unitati de invatare sa aiba in vedere participarea
elevilor
● Orarul activitatilor differentiate ( recuperare, performanta )
● Aplicarea autoevaluarii prin prezentarea unor bareme clare ( auto-notarea activitatilor proprii dupa
barem )
● Evaluare paralela (elev-elev, elev-profesor)
● Cataloagele scolare
● Cataloagele personale ale profesorilor
● Fise de notare paralela elev-profesor, elev-elev
● Mapele de lucru ale elevilor – cuprind: teste initiale, lucrari (teste) pe parcurs, fise de lucru, lucrari
scrise semestriale, s.a
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Fişă de verificare periodică a cataloagelor şcolare
Nr.crt

Clasa

Mod de completare
Profesori

Discipline/
Module

Notare ritmică

Medii/note
Date
personale
elevi

Nume
elevi

Greşeli de
calcul

Ştersături

Absenţe

Note
la
purtare

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Scrieţi DA sau Nu în rubrica corespunzătoare în funcţie de situaţia catalogului

Completat,

Membru al Comisiei de Asigurare a Calităţii __________________
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Respectă
regulile de
completa-re

Obs
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1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Membru al Comisiei de Asigurare a Calităţii______________________________________
Data_________________________

Chestionare
stiluri de
invatare

Procese verbale
si alte documente

MATERIALE PENTRU PROFESORI
Mapa dirigintelui

Fisa de
observare a
lectiilor

Fisa de analiza
pcte tari\slabe

Fise de
evaluare

Chestionare
comunicare

Chestionare
evaluare

Modele
de fise de lucru

Modele de
teste

Planuri de
lectii

Nr Numele cadrului
Crt. didactic
Planificari pe
unitati de
invatare

Programe
scolare

Planificari
calendaristice

FIŞA DE EVALUARE A PORTOFOLIILOR CADRELOR DIDACTICE
MATERIALE PENTRU
DIRIGINTI

Lista de materiale necesare în Portofoliului personal al profesorului
(dovezi pe program de învăţare şi activitate educativă)
MATERIALE PENTRU DIRIGINŢI (activitate educativă):
- tabele nominale semnate de elevi pentru luarea la cunoştinţă asupra:
- regulamentului şcolar
- planuri cadru, programe scolare, orar şcolar
- chestionar pentru stabilirea stilului de învăţare la elevi (însoţite de răspunsurile elevilor)
- fişe pentru opţiuni CDŞ
- procese verbale ale întrunirilor Consiliului Profesorilor clasei (dir. adj.)
- procese verbale pentru discutarea situaţiei şcolare la sfârşitul semestrului l - elevii au
luat la cunoştinţă de situaţia şcolară
- chestionare pentru stiluri de învăţare
MATERIALE PENTRU PROFESORI (programe de învăţare):
Potofoliul personal va cuprinde:
- programe şcolare
- planificări calendaristice
- planificări pe unităţi de învăţare
- cel puţin un plan de lecţie complet
- modele de teste : iniţiale, pe parcurs,
- modele de fişe de lucru
- catalog personat (dacă este cazul)
- analiza punctelor tari/aspectelor de îmbunătăţire a câtorva lecţii*
*Observaţie: pentru analiza punctelor tari/aspectelor de îmbunătăţit referitoare la o
lecţie puteţi avea în vedere:
- Pregătirea de specialitae
- Pregătirea metodică
- Modul de realizare a planificărilor / proiectarea didactică
- Modul de organizare şi utilizarea resurselor - financiare (sala, aparatura, materiale de
învăţare), de timp (împărţlrea orei, atingerea obiectivelor), umane(organizarea colectivului de
elevi), financiare (dacă este cazul)
- fişe de evaluare (pentru elevi şi pentru profesori) a câlorva lecţii
- câteva fişe de notare paralelă (elev-elev, elev-profesor)
- chestionare pentru managementul comunicării
- Chestionare pentru analiza (inter-relaţionării resurselor umane
- Situaţii statistice care să cuprindă: media notetelor la testul iniţial, media semestrului întâi
- pe clase; idem pentru semestrul al II-lea (rubrica necompletată)
- Diverse fişe şi chestionare aplicate de profesor în activitate
- Alte documente
LISTA DOVEZILOR CORELATE LA PRINCIPIILE CALITĂŢII







Orarul şcolii - diriginte
Materiale de marketing-ul şcolii (oferte şcolare, pliante, s.a.)
Aviziere
Documentatie pentru CDL
Teste iniţiale
Teste pentru stabilirea stilului de învăţare (chestionare)
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Planificări, curriculum
Fişe de sinteză iniţiale
Regulamentul pentru elevi (însoţit de tabele de luare la cunoştinţă)
Regulamentul de ordine interioară
Teste de evaiuare sumativă la sfârşit de capitol
Fişe de activitate elev
Prezentare nomenclator calificări
Dosare examene de diferenţă
Fişe completate de diriginnti
Fişe completate de diriginţii absolvenţilor
Baza de date cu situaţia absolvenţilor
Chestionare absolvenţi
Procese verbale
Elaborare fişe de lucru pe discipline în colaborare
Procese verbale ale lecţiilor deschise, ale consiliilor profesorale, ale întâlnirilor diverselor
comisii
Repartizarea pe grupe de lucru ,de nivel superior, de nivel mediu, cu nevoi speciale) (în
funcţie de standarde bine precizate şi având în vedere stilurile de învăţare şi
inteligenţele multiple
Componenta de bază (unitate de învăţare)împărţită în subcomponente elementare
(lecţii)
Fişe de lucru (de teorie, de exerciţii, s.a) cu paşi mici (etapizate) întocmite după
categoria de grupă din care fac parte elevii
Materialele de învăţare sunt însoţite de modalităţile de utilizare (ex: modul de
completare al fişelor de lucru)
Aplicare individualizat pe grupele de lucru (de nivel superior, mediu, cu nevoi speciale)
Utilizarea strategiilor pentru învăţarea centrată pe elev, în grupe de lucru şi în diferite
contexte
Utilizarea resurselor materiale / materiale vizuale:
Resurse materiale - aparatura
Chestionare pentru evaluarea comunicării
Alcătuirea planificărilor calendaristice şi a celor pe unităţi de învăţare să aibă în vedere
participarea elevilor
Orarul activităţilor diferenţiate (recuperare, performanţă)
Aplicarea autoevaluării prin prezentarea unor bareme clare (auto-notarea activităţilor
proprii după barem)
Evaluare paralelă (elev-elev, elev-profesor)
Cataloagele şcolare
Cataloagele personale ale profesonlor
Fişe de notare paralelă elev-profesor, elev-elev
Mapele de lucru ale elevilor - cuprind: teste iniţiale, lucrări (teste) pe parcurs, fişe de
lucru, lucrări scrise semestriale, s.a
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