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LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

 
 
 
 
 
 
 

Obiectivele strategice ale Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității  

 Dezvoltarea unei culturi si a unei mentalităti a calitătii la nivelul întregului personal al Liceului Pedagogic „Nicolae 
Iorga” (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic), al elevilor și al părinților 

 Realizarea unei diagnoze complete despre cunoştinţele și interesele elevilor 

 Eficientizarea procesului de învătare si transformarea acestuia  într-un proces activ- participativ prin   încurajarea 
implicării elevilor in  propria lor formare; 

 Monitorizarea și autoevaluarea calității procesului educativ prin urmărirea realizării standardelor 

 Creşterea ponderii numărului de absolvenţi care sunt admişi şi în forme si nivele superioare de învăţământ în 
concordanţă cu optiunile si performantele proprii. Dezvoltarea sistemului de informare şi consiliere profesională 

 Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, perfecționarea managementului instituțional și dezvoltarea culturii 
parteneriatului. 

 Perfectionarea sistemului de formare continua a personalului didactic din școală pentru asigurarea calității 
învățământului preșcolar, primar, gimnazial și liceal precum și a celui vocațional – pedagogic în vederea intregrării 
socioprofesionale a tinerilor. 

 Prevenirea și reducerea abandonului școlar. Elaborarea unei strategii de acțiune pe termen scurt și mediu cu menirea 
de a asigura tuturor elevilor capacitatea de finalizare a ciclului de pregătire. Reducerea numărului de elevi care își 
întrerup studiile sau care absentează de la activitățile școlii. 

 Dezvoltarea capacității instituționale a Liceului Pedagogic „Nicolae Iorga”. 
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LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

 

Domeniul 1 – Capacitate instituțională 

 
Acțiuni Compartiment 

responsabil 
Resurse Perioada Indicatori de 

realizare Materiale Financiare Umane 

Obiectiv specific 1 – Dezvoltarea bazei materiale a instituției 

1.Îmbunătățirea 
dotării 
materiale a 
comisiilor 
metodice și a 
CEAC 

Management 
Financiar-
contabil 

Curriculum 
CEAC 

Calculator 
Imprimantă 
Materiale și 

auxiliare 
didactice 

Conform 
analizei de 
necesar și 
bugetului 

alocat 

Director 
Contabil șef 
Responsabili 

comisii 
metodice 

Coordonator 
CEAC 

3.11.2016-
31.05.2017 

Dotarea 
comisiilor 

metodice și a 
CEAC cu strictul 
necesar pentru 

o actvitate 
eficientă 

2.Atragerea de 
fonduri 
extrabugetare 
în scopul unei 
mai bune 
amenajări a 
sălilor de clasă 

Management 
Financiar-
contabil 

Comisia de 
proiecte și 
programe 

comunitare 

Videoproiectoare 
Acces la Internet 
în toată incinta 

școlii 

Conform 
analizei de 
necesar și 
fondurilor 

extrabugetare 
atrase 

Directori 
Contabil șef 

Membri  
comisie 

proiecte și 
programe 

5.01.2017-
31.05.2017 

Dotarea cu 
mobilier nou a 

tuturor sălilor de 
clasă, realizarea 
de noi cabinete 

Obiectiv specific 2 – Îmbunătățirea accesibilității și a calității spațiilor școlare și auxiliare 

1.Amenajarea 
sălii mici de 
sport 

Management 
Echipa de 

proiect 
 

Materiale 
specifice 

amenajării 
spațiului vizat 

Conform 
bugetului 
alocat prin 

proiect 

Directori 
Contabil șef 
Echipa de 

proiect 

20.04.2017-
31.05.2017 

Amenajarea sălii 
de sport 2 
conform 

standardelor 

Obiectivul specific 3 – Formarea continuă a resursei umane 

1.Participarea 
cadrelor 
didactice la 

Management 
Curriculum 

CEAC 

Documentație 
specifică 

Conform 
costurilor de 
participare la 

Directori 
Responsabil 

comisie 

1.07.2017 – 
31.08.2017 

Număr de cadre 
didactice 

participante la 



 

  

  

 
 

3 

 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

cursuri de 
formare 
Erasmus+ și a 
membrilor 
CEAC la 
cursuri de 
formare 
continuă 
specifice 

cursuri formare 
continuă 

Coordonator 
CEAC 

cursuri de 
formare în 
domeniile 
specificate 

 
 

Domeniul 2 – Eficacitate educațională 
 

Acțiuni Compartiment 
responsabil 

Resurse Perioada Indicatori de 
realizare Materiale Financiare Umane 

Obiectiv specific 1 – Participarea personalului didactic la programe de cercetare metodică și științifică 

1.Organizarea de 
cercuri și de alte 
activități 
metodice în 
școală 

Management 
Curriculum 

CEAC 

Materiale 
specifice 
fiecărei 
activități 

Conform 
analizei de 
necesar și 
bugetului 

alocat 

Director 
Responsabili 

comisii 
metodice 

Coordonator 
CEAC 

3.11.2016-
31.05.2017 

Cel puțin 5 
activități 

organizate în 
școală 

Obiectiv specific 2 – Creșterea calității programelor de studii derulate în instituție 

1.Creșterea 
numărului de 
activități 
remediale și de 
activități de 
pregătire pentru 

Management 
Curriculum 

CEAC 

Materiale 
didactice 
specifice 
fiecărui 
program 

Conform 
analizei de 
necesar și 
bugetului 

alocat 

Director 
Responsabili 

comisii 
metodice 

Coordonator 
CEAC 

3.11.2016-
31.05.2017 

Cel puțin 5 
programe noi 

organizate 
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performanță la 
nivelul școlii 

Obiectiv specific 3 – Îmbunătățirea rezultatelor învățării și a implicării elevilor în programele educaționale 

1.Creșterea 
numărului de 
participări la 
concursuri și 
competiții  

Educativ 
Curriculum 

 

Dotări 
specifice 
fiecărei 

competiții 

Conform 
analizei de 
necesar și 
bugetului 

alocat 

CPAESE 
Responsabili 

comisii 
metodice 

5.01.2017-
31.05.2017 

Creșterea cu cel 
puțin 20 a 

numărului de 
participanți la 
manifestări 

2. Organizarea 
unui cerc tematic 
cross-curricular  

Educativ 
Curriculum 

 

Dotări 
specific 

fiecărui atelier 

Conform 
analizei de 
necesar și 
bugetului 

alocat 

CPAESE 
Responsabili 

comisii 
metodice 

1.09.2016-
15.06.2017 

Participarea a 
cel puțin 600 de 

elevi și 50 de 
cadre didactice 

 
 
 

Domeniul 3 – Managementul calității 
 

Acțiuni Compartiment 
responsabil 

Resurse Perioada Indicatori de 
realizare Materiale Financiare Umane 

Obiectiv specific 1 – Actualizarea sistematică a bazei de date referitoare la asigurarea internă a calității 

1.Monitorizarea 
bazei de date/ 
bazei materiale a 
instituției 

CEAC Calculator 
Bază de 

date 

Conform 
analizei de 
necesar și 

bugetului alocat 
 

Membri CEAC 
Contabil șef 

12.01.2017 – 
28.02.2017 

Constituirea / 
completarea 
bazei de date 

specifice 

2.Monitorizarea 
traseului 
absolvenților 

CEAC 
Educativ 

Materiale 
specifice 
fiecărei 

Conform 
analizei de 
necesar și 

Membri CEAC 
Responsabili 

comisiile 

1.07.2017-
31.08.2017 

Constituirea 
bazei de date 

specifice 
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activități bugetului alocat diriginților 

3.Monitorizarea 
formării continue 
a personalului 
școlii 

CEAC 
Curriculum 

Calculator 
Bază de 

date 

Conform 
analizei de 
necesar și 

bugetului alocat 

Membri CEAC 
Responsabil 

comisie 
formare 
continuă 

1.07.2017-
31.08.2017 

Constituirea / 
completarea 
bazei de date 

specifice 

Obiectiv specific 2 – Evaluarea periodică a calității educației oferite de instituție 

1.Verificarea 
proiectării 
didactice și a 
portofoliilor 
cadrelor 
didactice 

CEAC Fișe de 
monitorizare 

Conform 
analizei de 
necesar și 

bugetului alocat 

Membrii 
CEAC 

5.10.2016-
7.11.2016 

Toate cadrele 
didactice au 

realizat corect 
proiectarea 

Portofoliile sunt 
complete 

2.Evaluarea 
satisfacției 
educabililor cu 
privire la 
activitățile 
extracurriculare 
organizate în 
școală 

CEAC 
Educativ 

Chestionare Conform 
analizei de 
necesar și 

bugetului alocat 

Membrii 
CEAC 

CPAESE 

22.11.2016-
2.12.2016 

Chestionare 
aplicate unui 

eșantion de cel 
puțin 80 elevi 

3.Întocmirea 
raportului 
trimestrial de 
evaluare internă 

CEAC Raport de 
evaluare 

Conform 
analizei de 
necesar și 

bugetului alocat 

Membrii 
CEAC 

9.01.2017-
31.08.2017 

Realizarea unui 
raport trimestrial 

4.Analiza 
satisfacției 
beneficiarilor 

CEAC Chestionare 
adresate 
elevilor și 
părinților 

Conform 
analizei de 
necesar și 

bugetului alocat 

Membrii 
CEAC 

4.05.2017-
31.05.2017 

Chestionare 
aplicate unui 

eșantion de cel 
puțin 100 elevi 
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și 50 părinți 

Obiectivul specific 3 – Evaluarea rezultatelor programelor de învățare 

1.Monitorizarea 
realizării evaluării 
inițiale 

CEAC Formular de 
analiză a 

rezultatelor 
evaluării 
inițiale 

Conform 
analizei de 
necesar și 

bugetului alocat 

Membrii 
CEAC 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

15.10.2016-
31.10.2016 

Evaluarea 
inițială a fost 
realizată și 
analizată la 

nivelul 
catedrelor 

2.Analiza 
progresului 
școlar pe 
parcursul anului 
școlar 2016-2017 

CEAC 
Curriculum 

Formular de 
analiză a 

progresului 
școlar 

Conform 
analizei de 
necesar și 

bugetului alocat 

CEAC 
Toate cadrele 

didactice 

1.06.2017-
31.08-2017 

Rezultatele 
învățării au fost 

evaluate la toate 
disciplinele 

Au fost 
detectate 

punctele tari și 
slabe și s-au 

stabilit măsurile 
reparatorii 

Obiectivul specific 4 – Evaluarea calității culturii instituționale 

1.Analiza 
satisfacției 
personalului 
instituției 

CEAC Chestionare 
adresate 

personalului 

Conform 
analizei de 
necesar și 

bugetului alocat 

Membrii 
CEAC 

Personalul 
școlii 

7.11.2016-
14.12.2016 

Chestionare 
aplicate 

întregului 
personal al 
instituției, 
analiza 

rezultatelor și 
formularea unui 
plan remedial 

Obiectiv specific 5 – Asigurarea corectitudinii și transparenței informațiilor de interes public 
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1.Analiza ofertei 
educaționale a 
școlii 

CEAC 
 

Formular de 
analiză  

Conform 
analizei de 
necesar și 

bugetului alocat 

Directori 
Consiliul 

profesoral 
Membrii 
CEAC 

9.02.105-
30.04.2017 

Oferta 
educațională 
realizată în 

conformitate cu 
rezultatele 
studiilor de 

impact 
 

2.Analiza 
modului de 
completare a 
documentelor 
școlare 

Management 
Secretariat 

CEAC 

Formular de 
monitărizare 

Conform 
analizei de 
necesar și 

bugetului alocat 

Directori 
Secretare 
Membrii 
CEAC 

20.04.2017-
31.08.2017 

Documentele 
școlare 

completate în 
conformitate cu 
reglementările 

în vigoare 

 
 

Coordonator CEAC, 
Prof. Geanina Ipate 


