
FORMULAR DE MONITORIZARE INTERNĂ 
Periada:      13.09.2010 - 21.12.2010   

        
                                                                                              Nr. Inreg. O7.01.2011 
 

Unitatea şcolara 

Colegiul Economic  
„Virgil Magearu” 

Adresă: 
Bucureşti,  
Bdul Dacia nr. 34 

Data prezentului raport 
 
22.12.2010 

Nume 
Roxana Carmen Ionescu 
 
 
 

Semnătură  Funcţie 
Director 

 
Vă rugăm completaţi 
acest formular o dată 
la  3 luni.  

Perioada 
acestui formular: 
 

De la ziua/luna/anul) 
 
13.09.2010 

la (ziua/luna/anul) 

 
21.12.2010 

 
 
1. Vă rugăm bifaţi cu (X): 
 
      = nu există modificări faţă de raportul anteri  or          = există modificări, 
conform precizărilor de mai jos:  
 
 
2. Vă rugăm să precizaţi numărul de observări ale lecţiilor desfăşurate: 
 
De la ultimul  
formular:        

 
50 

în total de la 
prima 
perioadă 

 Număr total 
de 
bservatori: 

 
11 

 
 
3. Vă rugăm să precizaţi numărul de profesori observaţi în această  
perioadă: 
 
Numărul total de 
profesori din 
unitatea ÎPT: 

  
79 

Numărul total de 
profesori observaţi: 

32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 x



 
4. Vă rugăm să prezentaţi pe scurt modificările pe care le-aţi adus planului 

dvs. de îmbunătăţire: 
 
Realizări: 

 Integrarea proceselor de asigurare a calitătii în planificarea strategică si 
operatională a scolii; 

 Unitatea scolara deruleaza programe de învăţare în concordanţă cu obiectivele 
sale strategice; 

 Cresterea numarului de profesori care utilizeaza si incurajeaza autoevaluarea 
ca o metoda de evaluarea a elevilor; 

 Utilizarea  de majoritatea profesorilor a invatariii centrate pe elev si stilurile de 
invatare; 

 Utilizarea de toti profesorii a resurselor materiale/materiale vizuale; 

 Preocuparea constanta a tuturor cadrelor didactice  pentru propria dezvoltare 
profesională; 

 Frecvenţă bună la orele de practică desfăşurate la agentul economic drept 
pentru care elevii au un limbaj de specialitate format şi realizează conexiuni 
logice; 

 Cadrele didactice au parcurs stagii de formare şi perfecţionare şi apelează 
curent la metode de învăţare centrată pe elev; 

Noi puncte de acţiune: 
 Dezvoltarea  programelor moderne de formare continuă a personalului ;  
 Implicarea elevilor, angajatorilor si a altor factori interesati în procesul de 

evaluare si asigurare a calitătii; 
 Adecvarea mijloacelor de învătământ si a auxiliarelor curriculare la 

specializările din planul de scolarizare; 
 Dezvoltarea de parteneriate sociale active de formare profesională pe bază de 

colaborare; 
 Implicarea unui numar mai mare de profesori in desfăşurarea activităţilor 

extrascolare : excursii tematice, muzee; 
 Utilizarea de catre toti profesorii a predarii centrate pe elev si stilurile de 

invatare; 
 Utilizarea de catre toti profesorii a cat mai multe  si variate metode de predare 

–invatare-evaluare; 
 Aranjarea mobilierului in functie de specificul activitatilor; 
 In cadrul procesului didactic profesorii sa promoveze stimularea lucrului in 

echipa si a invatarii prin cooperare; 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Vă rugăm să precizaţi dificultăţile pe care le-aţi întâmpinat în colectarea 
dovezilor şi în realizarea îmbunătăţirilor, precum şi eventualele soluţii pe 
care le-aţi identificat: 

 
 

 Colectarea cu dificultate a documentele de la activităţile desfăsurate. 
      Se impune o comunicare mai eficientă între persoanele implicate şi 
realizarea unui sistem de colectare a informaţiilor conform procedurilor 
stabilite; 

 
 Dezvoltarea şi monitorizarea de parteneriate cu alte unităţi de ÎPT pentru 

îmbunătăţirea experienţei de învăţare; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


