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Aprobat:
Directorul Ș.P. or.Criuleni
________________ Vasile Iapără

PLAN OPERAȚIONAL
Anul de studii 2021-2022

Comisia de Evaluare Internă și Asigurare a Calității

Discutat și aprobat la ședința CEIAC nr._ din _________

Șef secție asigurarea calității :
_______________ Golban Natalia

În conformitate cu obiectivele stabilite în PDȘ, Strategia CEIAC și Planul de activitate al corpului didactic al Școlii Profesionale or.Criuleni pentru
anul de studii 2021-2022, au fost stabilite următoarele obiective strategice ale Comisiei de Evaluare Internă și Asigurare a Calității:
1. Crearea cadrului instituțional pentru asigurarea calității în procesul instructiv-educativ
2. Creșterea nivelului de pregătire profesională a cadrelor didactice pentru asigurarea unei educații de calitate
3. Asigurarea calității actului educațional prin uitlizarea metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare-evaluare
4. Modernizarea calității procesului educațional

Obiective
specifice

Responsabil

Termen

Indicatori de
realizare

Membrii CEIAC

28.08.2021

RAEI pentru anul
de studii 2020-2021

Membrii CEIAC

01.09.2021

Planul de
îmbunătățire a
calității

PDS al școlii

Președintele CEIAC,
membrii CEIAC

01.09.2021

Planul operațional,
graficul de
monitorizare

Revizuirea și actualizarea conținutului
mapelor CEIAC, a cadrelor didactice

Acte normative
CEIAC, programe
școlare, proiectările
didactice

Președintele CEIAC,
directorii adjuncți,
metodist, cadre
didactice

01.10.20201

Prezentarea
mapelor de către
cadre didactice
pentru verificare

Aplicarea chestionarelor privind
nivelul de satisfacție a beneficiarilor
educației

Chestionare
cadre didactice
Elevii
Agenții economici

CEIAC

p/u elevi –
31.10.21
p/u cadre
didactice –
15.06.22

Analiza
chestionarelor

Activități

Instrumente/resurse
Acte normative CEIAC

Analiza rezultatelor evaluării interne și
stabilirea priorităților pentru
activitățile de îmbunătățire a calității

Implementarea și
consolidarea
mecanismelor de
asigurare a
calității procesului
instructiv-educativ

Rapoarte anuale ale
comisiilor metodice,
directorilor adjuncți,
cadrelor didactice

Elaborarea planului de îmbunătățire a
calității

RAEI pentru anul de
studii 2020-2021

Elaborarea planului operațional
CEIAC și graficului de monitorizare
pentru anul de studii 2021-2022

Acte normative CEIAC

p/u agenți
economici – în
timpul
petrecerii
stagiului de PP
Diriginții
Evaluare iniţială a elevilor în vederea
realizării unei diagnoze predictive

Chestionare, teste

Psiholog

01.11.2021

Fișa psihopedagogică
a elevilor
Raportul psihologului
Analiza chestionării
elevilor CEIAC

Pe parcursul
anului de
studii

Fișa de asistență la
lecții
Proiecte didiactice
ale lecțiilor realizate

permanent

Certificate de
participare la
cursuri
Fișe de observare a
lecțiilor
Raportul de
autoevaluare a
cadrului didactic
Rezultate, progres
obținut
Rezultate, progres
obținut

CEIAC
Dir adj pt instr și prod
Metodist
Asigurarea calității predării lecțiilor de
instruire teoretică și practică

Fișele de atestare la
lecții

Șef șecție
CEIAC

Formarea și
dezvoltarea a unei
culturi a calității
educației la
nivelul întregului
personal al școlii,
elevi, părinți

Îmbunătățirea competențelor
profesionale și personale a
personalului didactic și de conducere
în vederea creșterii calității serviciilor

Monitorizarea evoluției școlare,
urmărirea progresului școlar,
înregistrarea și analiza rezultatelor
pentru toate disciplinele

Cursurile de
perfecționare, traininguri, seminare
Materiale didactice
(metodologii,
curriculum, proiecte
didactice, fișe de lucru,
etc.)

Cadre didactice
Directori adjuncți
Metodist

Cataloage
Situația școlară,
semestrială și anuală, a
fiecărei grupe

Cadre didactice
Directori adjuncți
Metodist

Semestrial,
anual

Creșterea gradului de utilizare și a
eficacității utilizării instrumentelor
TIC ca mijloace didactice

Echipamente TIC,
platforme educaționale

Cadre didactice
Directori adjuncți
Metodist

permanent

Îmbunătățirea sistemului de

Rețele de socializare

Diriginții, maiștri,
părinți

permanent

Utilizarea frecventă
a mijloacelor TIC în
cadrul activităților
didactice
Colaborarea strânsă
cu părinții,

comunicare formală externă cu părinții

Messenger (Viber,
Whatsapp, Fecebook)
Lecții demonstrative

Modernizarea procesului de predare –
învățare centrat pe elev

Materiale cu privire la
bunele practici și
experiența cadrelor
didactice

Cadrele didactice
permanent
CEIAC

implicarea acestora
în viața de școală a
copiilor
Fișe de asistență la
lecții
Rapoarte ale dir.-adj,
metodist
Proiectări de lungă
durată
Proiecte didactice ale
lecțiilor

Analiza chestionarelor
elevilor

Adaptarea ofertei
educaționale și
formării
profesionale la
cerințele pieței
muncii, a nevoilor
și intereselor
elevilor

Informarea cadrelor didactice cu
privire la așteptările elevilor,
părinților, agenților economici

Seminare organizate de
instituții ierarhice
superioare în
colaborare cu agenții
economici

Director adjunct
pentru gospodărie

Pe parcursul
anului de
studii

Ateliere și cabinete
de studii dotate cu
materiale și
echipamente
necesare

Permanent

Dovezi pe suport de
hârtie sau în
nformat electronic

Rezultatele discuțiilor
cu agenții economici –
parteneri la stagiul de
PP
Dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu
APL, agenții economici, instituții
publice locale

Contracte de
colaborare, invitații

Administrația școlii

Popularizarea și promovarea ofertei
educaționale propusă pentru anul
2021-2022 prin metode de marketing
stabilite

Resurse TIC, avize,
scisori către gimnazii,
primării, direcții de
asistență socială,
discuții cu elevii

Cadre didactice,
Administrația, Erhan
Dmitri, profesor
disciplini TIC

permanent

Numărul de elevi
înscriși la concursul
de admitere

Monitorizarea și asigurarea
corectitudinii implementării
programelor de formare profesională,
bazate pe învățământul dual

Contracte de
colaborare, contracte
de ucenicie

Administrația școlii

Februariemartie 2022

Grupe de elevi
formate la
învățământul dual

Monitorizarea desfășurării activităților
educaționale de calitate

Promovarea
imaginii școlii la
nivel local și
național

Asistarea la lecții
Verificarea regulată a
documentației școlare

Administrația școlii

permanent

Actualizarea paginii web a instituției, a
paginilor de profil pe rețele de
socializare

Resurse TIC

Erhan Dmitri,
profesor disciplini
TIC

permanent

Dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu
APL, agenții economici, instituții
publice locale

Contracte de
colaborare, invitații

Administrația școlii

Permanent

Feedback-ul primit
de la elevi și părinți
Acreditarea
programelor de
formare profesională
Postările realizate
pe site-ul sau
profilul școlii
Dovezi pe suport de
hârtie sau în
nformat electronic

