INSTRUMENTE CEAC
EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR
Se face prin:
 Evaluări periodice – întruniri lunare ale comisiei şi analiza activităţilor anterioare
acestei întruniri
 Evaluare finală – prin realizarea raportului de autoevaluare internă, la finalul anului
 Elaborarea planului de îmbunătăţire avându-se în vedere punctele slabe constatate
 Elaborarea şi aplicarea periodică de chestionare care vizează activitatea CEAC
 S-a organizat în cadrul CEAC o subcomisie de contestaţii care va soluţiona plăngerile
depuse de factorii implicaţi în educaţie: elevi, părinţi, profesori.
MODALITĂŢI DE CLASIFICARE ŞI GESTIONARE A DOVEZILOR
A. MODALITĂŢI DE CLASIFICARE A DOVEZILOR
1. DOVEZI GENERALE
PDI, plan managerial
Materiale de marketing al scolii
Orarul şcolii
Prezentare ofertă CDŞ
ROFUIP (cu tabele de luare la cunoştinţă)
ROI (cu tabele de luare la cunoştinţă)
Aviziere
Baza de date cu situaţia absolvenţilor
Orarul activităţilor diferenţiate (performanţă, recuperare)
Cataloage şcolare
Mape de lucru
2. DOVEZI SPECIFICE
 Dovezi ale CEAC:
- planuri ale comisiei
- documente de lucru
- dosare cu chestionare
- dosar fişe de observare a lecţiilor
- dosar procese verbale


Dovezi ale serviciului secretariat- contabilitate
- cărţi de muncă şi fişe ale postului
- procese verbale şi note interne
- cataloage şcolare
- fişe pt CDŞ
- dosare examene de diferenţe
- baza de date elevi

-

diverse fişe de instructaj
documente din arhiva şcolii

3. DOVEZI CADRE DIDACTICE
 Programe şcolare
 Planificări calendaristice
 Planificări pe unităţi de învăţare
 Modele de teste: iniţiale, de parcurs
 Modele fişe de lucru
 Catalog personal
 Fişe de evaluare pt elev şi profesor a câtorva lecţii
 Fişe de notare paralelă
 Chestionare pt managementul comunicării
 Situaţii statistice care să cuprindă progresul realizat de elevi
4. DOVEZI CONSILIERE ŞI ORIENTARE
 Mapa activităţilor educative
 Tabele nominale semnate de elevi pt ROFUIP; ROI, etc
 Chestionare pt stabilirea stilului de învăţare, însoţite de răspunsurile
elevilor
 Fise cu opţiuni pt CDS
 Procese verbale – consiliul prof. Clasei, sedinte cu părinţii
 Procese verbale de discutare a situaţiei scolare semestriale

