
LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE TECLU"

COPŞA MICĂ

PLAN DE ACTIVITĂŢI 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

An şcolar 2015-2016

Activitatea Termen
Persoana  

responsabilă
Parteneri

Agenţi economici

Reprez.comunitate 

locală

Părinţi, elevi

Analiza rapoartelor de autoevaluare 

ale profesorilor; analiza rapoartelor de 

activitate a comisiilor metodice din 

anul 2014-2015

2.09.2015

Director                       

Comisia de asigurare a 

calităţii

Propunerea, discutarea şi aprobarea 

planurilor de îmbunătăţire pentru anul 

2015-2016

2.09.2015
Comisia de asigurare a 

calităţii

Revizuirea şi completarea (dacă este 

necesar) a planurilor de îmbunătăţire
15/01/2016

Comisia de asigurare a 

calităţii

21/09/2015

22/02/2016

26/10/2015

22/01/2016

04.08.2016

07.12.2016

26/10/2015

22/01/2016

04.08.2016

07.12.2016

Verificarea portofoliilor profesorilor şi 

elevilor

Comisia de asigurare a 

calităţii

Obiectiv

Stabilirea şi organizarea 

comisiei de asigurare a 

calităţii

Constituirea comisiei 2.09.2015

Responsabilii comisiilor 

metodice
Verificarea planificărilor calendaristice

Stabilirea planurilor de 

îmbunătăţire a activităţii din 

şcoală
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Coordonatorul 

comisiei de 

asigurare a calităţii 

- prof.Lal O.

1. Optimizarea 

predării-învăţării (în 

vederea diminuării 

mediocrităţii, 

insuccesului şcolar)                                                                                                                                            
Verificarea documentelor şi activităţii 

derulate de comisiile metodice
Director, director adj.



LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE TECLU"

COPŞA MICĂ

PLAN DE ACTIVITĂŢI 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

An şcolar 2015-2016

Activitatea Termen
Persoana  

responsabilă
Parteneri

19/02/2016

18/07/2016

Monitorizarea cursurilor de 

perfecţionare urmate de cadrele 

didactice

anual Director

12.11.2015

07.12.2016

15/01/2016

09.01.2016

15/11/2015 Agentii economici

15/02/2016 Director

07.12.2016
Responsabilul ariei 

curriculare "Tehnologii"

Verificarea modului de sprijin a elevilor 

cu nevoi educaţionale speciale
semestrial

Responsabilul ariei 

curriculare "Tehnologii"

Analiza activităţii educative şi de 

orientare şi consiliere şcolară şi 

profesională

semestrial
Director            Consilier 

educativ

Monitorizarea evoluţiei absolvenţilor anual Diriginţii

Monitorizarea aplicării şi derulării 

planurilor de îmbunătăţire 

Comisia de asigurare a 

calităţii

Verificarea modului de utilizare a bazei 

materiale

Responsabilii comisiilor 

metodice

Coordonatorul 

comisiei de 

asigurare a calităţii 

- prof. Lal O.

1. Optimizarea 

predării-învăţării (în 

vederea diminuării 

mediocrităţii, 

insuccesului şcolar)

Obiectiv
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Analiza derulării proiectelor, 

parteneriatelor, acordurilor de 

colaborare ale şcolii2. Consilierea şi 

orientarea elevilor în 

obţinerea unei bune 

pegătiri care să le 

permită o integrare 

rapidă pe piaţa 

muncii

Comisia de asigurare a 

calităţii 

Verificarea progreselor înregistrate de 

elevi


