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Plan operațional de acţiuni
pentru pilotarea procesului şi proiectului Manualului de autoevaluare
Elementul 9. Monitorizarea procesului de evaluare a învățării/predării în cadrul CEEA ”Ștefan Neaga”
Indicatori de calitate
9.1 Monitorizarea procesului de
învățare și predare

Performanța
• Aprobarea planurilor de
studii
• Aprobarea sarjelor
didactice a profesorilor
• Actualizarea proectelor
didactice de perspectivă
și de scurtă durată
• Selectarea programelor
repertoriale
• Intocmirea orarului
general si individual al
profesorilor
• Elaborarea subietelor,
itemilor pentru evaluarea
inițială, formativă și

Dovezi

Persoana/echipa
cheie responsabilă
• Planuri aprobate de ME N.Martinenco
V.Belîi
MC
• Procese verbale, Norme
didactice
• Proiecte didactice
• Programe repertoriale
• Preocese
verbale
aprobare a orarului
• Subiete, itemi pentru
evaluarea inițială,
formativă și sumativă

Director
Directori adjuncți
Șefii de catedre
de Subdiviziuni
CEIAC

•
•
•
•

•

•

•
•
•

sumativă
Aprobarea orarului
concertelor academice
Aprobarea orarului
tezelor semestriale
Aprobarea orarului
sesiunilor
Sedinte comune a
catedrelor de specialiate
cu catedra de stiințe
socuo-umane si de
disciplini muzical teoretice dedicate
evaluarii situației scolare
Verificarea completarii
documentației
scolare:registre, carnete
de note.
Sedinte operative
saptămânale ale
administratiei subiecte ce
vizeaza calitatea
Sedințe saptămânale ale
diriginților
Sedințe saptămânale ale
sefilor de catedră
Sedintele consilului
metco-stiințific

• Procese
verbale
aprobare,
oraruri
concertelor academice
• Orar

de
a

• Orar
Director adjunc
• Proces verba, Lista elevilor educație
Director adjunct pe
cu probleme de reusita,
gospodărie
Intendentul
căminului
Pedgogul social

• Informație si observații in
cadrul
sedintelor
cu
diriginții si șefi de catedra
• Procese verbale

• Registrul sedintelor
• Procese verbale

• Sedintele consiliului
profesoral
• Prezentarea lunară la
secția studii a absentelor
• Asistente la ore a
administratiei și a sefilor
de catedre
• Elaborarea metodologiei
de admitere în CEEA
”Ștefan Neaga”
• Elaborarea
Regulamentului de
cazare in cămin
• Elaborarea unui
mecanism de asigurare
internă a calității
• Revizuirea programelor
de formare profesională
• Revizuirea planurilor
educaționale și
academice
• Revizuirea
curriculumului

• Procese verbale
• Totalizator ședințe
• Registru sosire si plecare
serviciu
• Proiect

• Proiect regulament
• Proiect în lucru
Director
• Seminar cu privire la Directori adjuncți
Ghidul practic de elaborare Șefii de catedre
a curriculei
Subdiviziuni
CEIAC
• Regulamentul–cadru
de
organizare și funcționare a
Centrului de excelență
(Ordinul
Ministerului
Educației
Nr.
1158 din 04.12.2015);
• Regulamentul-cadru
de
organizare și funcționare a

•

•

•

•

instituțiilor de învățămînt
profesional tehnic secundar
(Ordinul
Ministerului
Educației
Nr.
840 din 21.08.2015);
Regulamentul-cadru
de
organizare şi funcţionare a
instituţiilor de învăţămînt
profesional
tehnic
potsecundar
şi
postsecundar
nonterţiar
(Ordinul
Ministerului
Educației nr. 550 din
10.06.2015);
Legea
cadastrului
bunurilor imobile nr. 1543XIII din 25.02.1998 cu
modificările ulterioare;
Regulamentul-cadru
privind
funcţionarea
căminelor din subordinea
instituţiilor de învățământ
de
stat
(Hotărîrea
Guvernului
Republicii
Moldova nr. 74 din
25.01.2007);
Reglementarea
tehnică
“Reguli
generale
de

Director
Directori adjuncți
Șefii de catedre
Subdiviziuni
CEIAC

•
•

•

•
•
•

apărare
împotriva
incendiilor în Republica
Moldova” RT DSE 1.012005
(Hotărîrea
Guvernului
Republicii
Moldova
nr.1159
din
24.10.2007);
Dosarul
cadastral
al
căminului;
Acte referitoare la oferta
CEEA ”Ștefan Neaga”
privind cazarea elevilor
(cămin propriu)
Acte
ce
confirmă
respectarea
normelor
igienico-sanitare și antiincendiare;
Regulament
privind
cazarea elevilor în cămin
Ordinul cu privire la
cazarea elevilor în cămin
Acte privind asigurarea cu
locuri de trai în cămin a
elevilor cu nevoi speciale
(cu dezabilități, din familii
defavorizate, etc.).

9.2 Responsabilitatea publică a
instituției (audit intern)

• Elaborarea Statutului
CEEA ”Ștefan Neaga”
• Redactarea
regulamentului de ordine
interioară a instituției
• Redactarea Codului
deotologiei profesionale
a CEEA ”Ștefan Neaga”
• Elaborarea bugetului
pentru anul calendaristic
• Elaborarea caetului de
sarcini si a documentației
necesare pentru
realizarea achiziţiilor
publice de bunuri și
servicii pentru lucrările
de modernizare și
reconstrucție a Centrului
de Excelență în Educație
Artistică „Ștefan Neaga”
• Proces de audit intern al
instituției
• Ședințe pentru a
înregistra și discuta
constatările fectuate în
cadrul auditului

• Statut CEEA
• Proiect Regulament
• Codul
deontologiei
profesionale
redactat
completat
• Buget aprobat
• Caiet de sarcini
• Aviz
www.edcult.eu
despre achiziții publice
• Raport Director la sedința
consiliului profesoral
despre măsurile întreprinse
în vederea realizării
proiectului de renovare a
instituție
• Elaborare plan, mecanism,
proceduri de auditare
internă
CEEA ”Ștefan
Neaga”

Gh. Perju
V.Belîi
N.Rotaru
Contabilitatea

• Raport asupra măsurilor
întreprinse

9.3 Evaluarea instituțională
efectuată de către factorii interesați
(elevi, angajatori și alți beneficiari)
• Elaborarea Chestionarului
pentru absolvenți
• Chestionar aplicat elevilor
despre satisfacția actului de
școlarizare
• Elaborarea Chestionarului
pentru directorii adjuncți
• Elaborarea Chestionarului
pentru sefii de catedre
• Elaborarea Chestionarului
pentru diriginți

• Analiza rezultatelor din
sondaje privind gradul de
satisfacție
• Ședințe de revizuire a
rezultatelor
Planificarea acțiunilor în
vederea îmbunătățirii
procesului de învățare/predare
în cadrul CEEA ”Ștefan Neaga”

• Rapoarte
privind
instrimentele
elaborate
referitor
la
auditarea
internă a CEE ”Ștefan
Neaga”
• ISO 29990:2010 Servicii
de educaţie non-formală şi
formare profesională;
• Ghidul Managementului
Calității în învățămîntul
profesional tehnic (Ordinul
Ministerului Educaţiei nr.
1228 din 22 decembrie
2015);
• Proceduri de evaluare a
instituției de învățămînt
profesional tehnic;
• Chestionări
ale
elevilor/studenților,
absolvenților, personalului
angajat, angajatorilor și
altor
actori
interesați
privind diverse aspecte ale
activității și ale procesului
de studii la instituția de
învățămînt
profesional

Director
Directori adjunct
Diriginți
CEIAC

tehnic;
• Procese verbale privind
rezultatele chestionării.
Evaluarea şi prezentarea unui
aviz
asupra
proiectului
Manualului de autoevaluare.
Prezentarea rezultatelor pilotării
şi evaluării proiectului de
Manual, în termenii stabiliți și
coordonați cu Ministerului
Educaţiei

Director
Directori adjunct
CEIAC

