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Strategia Colegiului Tehnic Energetic Constanța privind evaluarea calității educației oferite are
la bază o analiză a mediului intern şi extern al şcolii (SWOT). Această strategie se regăsește și în Planul
de Acțiune al Școlii.

S

W













Recunoaşterea internaţională a şcolii,
prin certificatul IES
Pentru fiecare calificare oferită, şcoala
dispune de întregul material curricular
Personalul didactic este calificat în
proporţie de 100 %.
Ponderea cadrelor didactice titulare cu
gradul didactic I este de peste 50 %.
Există
o
bună
delimitare
a
responsabilităţilor cadrelor didactice,
prin constituirea de comisii pe
probleme specifice
Existenţa cabinetelor, laboratoarelor,
sălilor funcţionale pentru toate
disciplinele şi modulele predate în
şcoală
Existenţa unei săli de festivităţi
Creşterea gradului de siguranţă prin
monitorizare video, angajarea unei
firme de pază și delimitarea clară a
perimetrului școlii
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Conservatorismul unor cadre didactice privind
aspecte precum utilizarea metodelor activparticipative, utilizarea TIC etc.
Scăderea gradului de promovabilitate la
examenul de bacalaureat în ultimii ani şcolari
Materialul didactic este insuficient şi depăşit
Scăderea motivaţiei cadrelor didactice pentru
unele aspecte ale activităţii didactice
(activităţile
extracurriculare,
procurarea
materialelor didactice)
Cultură organizatională insuficient dezvoltată
Comunicarea în cadrul organizaţiei şi cu
factorii interesaţi externi nu este întotdeauna
eficientă
Școala nu este eficient și permanent
promovată
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Domeniul energetic este un domeniu
tehnologic de vârf
Existenţa
facultăţii
„Energetică
industrială” în învăţământul universitar
constănţean
Identificarea oportunităţilor de formare
a cadrelor didactice
Apropierea unor reprezentanţi ai unor
regii autonome şi firme private cu profil
de activitate comparabil









Reducerea populaţiei şcolare
Scăderea interesului părinţilor privind viaţa
şcolară
Nivelul actual al tehnicii este mult prea ridicat
faţă de posibilităţile reale ale şcolii
Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice
conduce la uzura morală a echipamentelor
existente
Costurile dotărilor necesare modernizării sunt
prohibitive
Parteneriatul zonal slab reprezentat în
relaţiile şcolii cu comunitatea locală
Insuficienta susținere din partea autorităților
locale pentru aplicarea și implementarea unor
proiecte cu finanțare externă
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PPRRO
OIIEECCTTAARREEAA AACCTTIIVVIITTĂĂŢŢIIII D
DEE EEVVAALLU
UAARREE AA CCAALLIITTĂĂŢŢIIII
Ţintele şi obiectivele strategice ale evaluării calităţii

Ţinte strategice


Creşterea calităţii şi eficienţei întregului proces
instructiv – educativ din şcoală






Îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii pentru a
corespunde nevoilor de educaţie şi formare
profesională ale beneficiarilor direcţi ai educaţiei







Creşterea gradului de implicare a beneficiarilor
indirecţi ai educaţiei în viaţa şcolii



Obiective strategice
Stabilirea unor măsuri care să vizeze:
- Creşterea mediei de admitere a elevilor în clasa a
IX-a
- Creşterea procentului de promovabilitate
- Îmbunătăţirea rezultatelor absolvenţilor la
examenul de Bacalaureat
- Creşterea procentului de participanţi şi a numărului
de premii la olimpiade şi concursuri şcolare
Implementarea şi evaluarea acestor măsuri
Sprijinirea procesului de învăţare – evaluare prin
activităţi extracurriculare
Diversificarea resurselor didactice care oferă sprijin în
procesul de învăţare
Stimularea cadrelor didactice pentru participarea la
cursurile de formare continuă
Modernizarea laboratoarelor şi cabinetelor
Reabilitarea atelierelor şcolare
Reabilitarea sălii şi a terenului de sport
Înfiinţarea unui Centru de Documentare şi Informare

Responsabilităţi

Membrii CA
Responsabil CEAC
CPPE

Membrii CA
Membrii CEAC
Compartiment
administrativ
Bibliotecar

Implicarea beneficiarilor indirecţi ai educaţiei în
Membrii CA
organizarea şi desfăşurarea unor activităţi educative,
Membrii CEAC
şcolare sau extraşcolare
Încheierea de acorduri de parteneriat cu diverse
instituţii
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Integrarea creativă şi eficientă a noilor tehnologii
în activitatea didactică








Îmbunătăţirea şi promovarea imaginii şcolii





Stabilirea unor măsuri care să conducă la stimularea
interesului cadrelor didactice pentru integrarea noilor
tehnologii în activitatea de predare – învăţare –
evaluare
Implementarea şi evaluarea acestor măsuri
Realizarea platformei e-learning care permite
evaluarea corectă şi rapidă a elevilor
Crearea unei biblioteci virtuale cu resurse didactice
Creşterea procentului de persoane care utilizează
catalogul virtual
Actualizarea site-ului şcolii
Popularizarea şcolii în comunitatea locală prin:
- realizarea de pliante, flyere etc cu oferta şi
realizările şcolii
- deplasarea cadrelor didactice la unităţile de
învăţământ gimnazial, în vederea informării
elevilor
- apariţia în presa locală cu aspectele pozitive ale
activităţii din şcoală
Iniţierea şi dezvoltarea de proiecte care să
corespundă obiectivelor şi priorităţilor stabilite la
nivel de şcoală
Realizarea Monografiei și Anuarului școlii (“cartea de
vizită” a şcolii)
Organizarea de activităţi extracurriculare și
extrașcolare
pentru
crearea
unei
culturi
organizaționale

Membrii CA
Membrii CEAC

Responsabil formare
continuă
Administrator AEL/
Informatician
Cadre didactice

Membrii CA
Membrii CEAC

Responsabil imagine
Bibliotecar
Cadre didactice
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