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Strategia CEAC se bazează pe documentele emise de ARACIP în acest domeniu 

(,,Strategia ARACIP pentru perioada 2007 – 2013”; „Ghidul Comisiei pentru Evaluarea şi 

Asigurarea Calităţii în Unităţile de Învăţământ Preuniversitar – partea a II-a” etc.) şi pe Planul 

de actiune al scolii  elaborat de director. 

  

1. INTRODUCERE 

 

Prin lege, calitatea educatiei este definita ca fiind ansamblul de caracteristici ale unui 

program de studiu si ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite asteptarile 

beneficiarilor, precum si standardele de calitate.  
Calitatea educatiei constituie o prioritate, fiind o conditie indispensabila pentru 

ameliorarea ocuparii profesionale, a coeziunii sociale si a competitivitatii economice. 

Conform legii, metodologia asigurarii calitatii în educatie se bazeaza pe relatiile ce se 

stabilesc între:  
a) criterii;   
b) standarde si standarde de referinta;   
c) indicatori de performanta;   
d) calificari.  
 

Calitatea în educatie este asigurata prin urmatoarele procese:  
• planificarea si realizarea efectiva a rezultatelor asteptate ale învatarii;   
• monitorizarea rezultatelor;   
• evaluarea interna a rezultatelor;   
• evaluarea externa a rezultatelor;   
• îmbunatatirea continua a rezultatelor în educatie.  

 

Asigurarea calitatii educatiei este realizata printr-un ansamblu de actiuni de dezvoltare 

a capacitatii institutionale de elaborare, planificare si implementare de programe de studiu, 

prin care se formeaza încrederea beneficiarilor ca organizatia furnizoare de educatie 

îndeplineste standardele. Asigurarea calitatii exprima capacitatea unei organizatii furnizoare 

de a oferi programe de educatie, în conformitate cu standardele anuntate. Ea este astfel 

promovata încât sa conduca la îmbunatatirea continua a calitatii educatiei.  
Asigurarea calitatii educatiei este centrata preponderent pe rezultatele învatarii. 

Rezultatele învatarii sunt exprimate în termeni de cunostinte, competente, valori si atitudini 

care se obtin prin parcurgerea si finalizarea unui nivel de învatamânt sau program de studii.  
Evaluarea calitatii educatiei consta în examinarea multicriteriala a masurii în care o 

organizatie furnizoare de educatie si programele acesteia îndeplinesc standardele si 

standardele de referinta.  
Daca evaluarea calitatii este efectuata de însasi organizatia furnizoare de educatie, 

aceasta ia forma evaluarii interne.  
Atunci când evaluarea calitatii este efectuata de o agentie nationala sau international 

specializata, aceasta ia forma evaluarii externe.  
Conform legilor în vigoare, însasi „acreditarea este acea modalitate de asigurare a 

calitatii prin care se certifica respectarea standardelor, pentru înfiintarea si functionarea 

organizatiilor furnizoare de educatie si a programelor lor de studii.” 
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2. MOTIVAŢIA 

 

(fundamentată pe analiza mediului intern şi extern realizată în PAS)  

 

2.1. DISPOZITII GENERALE 

 

În cadrul proceselor de prestare a serviciilor educationale, Liceul Tehnologic „Ion Nistor” 

promoveaza urmatoarele principii de baza ale managementului calitatii, în acord cu tendintele 

actuale la nivel european : 

• Focalizarea catre client si celelalte parti interesate: unitatea trebuie sa identifice cerintele 

prezente si viitoare ale clientiilor sai si ale celorlalte parti interesate de serviciile pe care le 

ofera, asigurând satisfacerea lor integrala.  

• Leadership, care presupune: stabilirea unei viziuni clare privind viitorul unitatii; atitudine 

proactiva si exemplu personal; întelegerea schimbarilor intervenite în mediul extern si 

raspuns la aceste schimbari; asigurarea unui climat de încredere între personalul unitatii; 

încurajarea si recunoasterea contributiei fiecarei persoane; promovarea unei comunicari 

deschise si oneste.  

• Implicarea personalului, care presupune: punerea în valoare a competentelor, cunostintelor 

si experientei; împartasirea cunostintelor si a experientei în cadrul colectivelor fiecarei 

entitati functionale; asumarea raspunderii pentru rezolvarea problemelor; implicare activa 

în identificarea oportunitatilor de îmbunatatire; dezvoltarea unui spirit creativ în definirea 

viitoarelor obiective ale unitatii.  

• Abordarea procesuala a tuturor activitatilor, prin: identificarea si evaluarea datelor de 

intrare si de iesire ale tuturor activitatilor; evaluarea riscurilor posibile, a consecintelor si 

impactului activitatilor asupra clientilor si celorlalte parti interesate cu privire la 

activitatile respective; stabilirea clara a responsabilitatilor si autoritatii privind 

managementul proceselor.  

• Abordarea sistemica la nivelul conducerii, prin: integrarea proceselor care intervin în 

relatia cu clientii si cu celelalte parti interesate, cu cele corespunzatoare activitatilor din 

interiorul unitatii (începând cu definirea cerintelor referitoare la conducere, identificarea si 

asigurarea resurselor necesare, desfasurarea proceselor, pâna la evaluarea si analiza 

rezultatelor). Evaluarea si analiza rezultatelor este efectuata de catre conducerea de vârf si 

de catre conducerea entitatilor functionale, în scopul identificarii posibilitatilor de 

îmbunatatire a calitatii serviciilor educationale oferite.  

• Îmbunatatirea continua a calitatii serviciilor educationale, prin: îmbunatatirea continua a 

calitatii tuturor proceselor; evaluarea periodica a criteriilor de evaluare stabilite, pentru a 

identifica zonele în care trebuie facute îmbunatatiri; îmbunatatirea continua a eficacitatii si 

eficientei tuturor proceselor unitatii; promovarea activitatilor bazate pe prevenire; 

recunoasterea contributiei fiecarui membru unitatii în ceea ce priveste îmbunatatirea 

continua a proceselor.  

• Argumentarea cu date a deciziilor conducerii, prin: asigurarea unui sistem performant de 

colectare a datelor si informatiilor considerate relevante pentru obiectivele stabilite; luarea 

masurilor necesare pentru ca datele si informatiile sa fie  suficient de clare, disponibile si 

accesibile; analiza datelor si informatiilor utilizând metode corespunzatoare. 

 

2.2. METODOLOGIA ASIGURARII CALITATII 

 

Sistemul de asigurare a calitatii serviciilor educationale adoptat de catre Liceul 

Tehnologic „Ion Nistor” are ca scop: 

a) asigurarea unei mai bune corelari a serviciilor educationale oferite de catre Liceul 

Tehnologic „Ion Nistor”cu cerintele beneficiarilor;  
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b) îmbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor educationale oferite de catre Liceul 

Tehnologic „Ion Nistor”;  

c) dezvoltarea unei culturi a calitatii în cadrul Liceului Tehnologic „Ion Nistor”si asigurarea 

unei protectii reale a intereselor beneficiarilor;  

d) implementarea unui sistem de evaluare interna a calitatii proceselor didactice si de 

evaluare externa, în vederea certificarii conformitatii acestor procese cu standardele nationale, 

europene si cu cele internationale aplicabile;  

e) de a aduce mai multa claritate în ceea ce priveste responsabilitatile membrilor Liceului 

Tehnologic „Ion Nistor”în ceea ce priveste asigurarea calitatii serviciilor educationale;  

f) asigurarea transparentei necesare în ceea ce priveste modul de utilizare de catre Liceul 

Tehnologic „Ion Nistor” a resurselor financiare alocate de la buget si a celor proprii, pentru 

realizarea obiectivelor sale privind serviciile educationale;  

Sistemul de asigurare a calitatii serviciilor educationale trebuie sa fie centrat pe 

rezultatele învatarii, rezultate exprimate în termeni de cunostinte, competente profesionale, 

valori si atitudini, care se obtin prin parcurgerea unui nivel de învatamânt, respectiv a unui 

program de studiu.  

În cadrul Liceului Tehnologic „Ion Nistor”, calitatea serviciilor educaționale este 

asigurata prin:  

(a) Planificarea activitatilor de prestare a serviciilor educationale;  

(b) Monitorizarea proceselor didactice;  

(c) Evaluarea interna a rezultatelor proceselor didactice;  

(d) Evaluarea externa a rezultatelor proceselor didactice;  

(e) Îmbunatatirea continua a serviciilor educationale oferite.  

Sistemul de asigurare a calitatii se refera la urmatoarele domenii:  

(a) Capacitatea institutionala;  

(b) Eficacitatea educationala;  

(c) Sistemul de management al calitatii.  

Conducerea Liceului Tehnologic „Ion Nistor” trebuie sa asigure capacitatea 

institutionala (structuri institutionale, administrative si manageriale si baza materiala), din 

punct de vedere cantitativ si calitativ, la nivelul exigentelor viziunii si misiunii sale.  

În cadrul Liceului Tehnologic „Ion Nistor”, eficacitatea educationala, referitoare la 

capacitatea de a obtine rezultatele asteptate ale proceselor didactice, prin utilizarea 

corespunzatoare a resurselor, se evalueaza pe baza urmatoarelor elemente: continutul 

programelor de studii, rezultatele învatarii, activitatea metodica, activitatea financiara si 

activitatea tehnico-administrativa.  

a) Continutul programelor de studii este stabilit prin “Planul de învatamânt” elaborat, luând 

în considerare exigentele impuse de standardele europene si cerintele beneficiarilor”.  

b) Evaluarea cunostintelor si a competentelor dobândite de catre elevi se realizeaza potrivit 

procedurilor proprii cu respectarea reglementarilor legale în vigoare, astfel: “ROF”, “R..I.”, 

alte acte normative.  

c) Activitatile financiara si tehnico-administrativa se desfasoara potrivit procedurilor interne 

specifice elaborate cu respectarea reglementarilor în vigoare, proceduri aprobate de catre 

Consiliul de Administratie.  

 

 

2.3. CERINTE REFERITOARE LA SISTEMUL DE MANAGEMENT AL 

CALITATII  

 

Sistemul de management al calitatii implementat de catre Liceul Tehnologic „Ion 

Nistor” implica definirea si aplicarea unor proceduri interne specifice privind elaborarea, 

monitorizarea si revizuirea periodica a proceselor didactice, în scopul îmbunatatirii continue a 

rezultatelor în accord cu evolutia cerintelor clientilor si ale celorlalte parti interesate si cu 

modificarile intervenite în reglementarile aplicabile. 
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Conducerea Liceului Tehnologic „Ion Nistor” are responsabilitatea actualizarii si 

implementarii politicii si obiectivelor referitoare la calitate, a mentinerii conformitatii 

sistemului de management al calitatii cu standardele de referinta. 

Evaluarea, monitorizarea si îmbunatatirea rezultatelor proceselor didactice se 

realizeaza, potrivit documentatiei sistemului de management al calitatii adoptate, astfel: 

a) evaluarea satisfactiei beneficiarilor;  

b) evaluare interna a sistemului de management al calitatii;  

c) monitorizarea si evaluarea proceselor didactice;  

d) tinerea sub control a neconformitatilor;  

e) actiuni corective si preventive;  

 

 

 

CAPITOLUL 3. 

 

PROIECTAREA SI PLANIFICAREA ACTIVITATILOR DE 

 

EVALUARE A CALITATII 

 

3.1. TINTELE SI ABORDARILE STRATEGICE ALE EVALUARII CALITATII 

 

1. Asigurarea conditiilor de dezvoltare personala si profesionala a elevilor. Promovarea 

educatiei incluzive si asigurarea sanselor egale. Pentru aceasta se impun o serie de actiuni 

privind: 

• Identificarea elevilor cu nevoi speciale  

• Aplicarea chestionarelor prin care se vor stabili, pentru toti elevii scolii, stilurile 

individuale de învatare  

• Elaborarea si implementarea strategiilor de învatare pentru a raspunde stilurilor 

individuale de învatare, nevoilor, abilitatilor si gradului de motivare a fiecarui elev:  

-Programe speciale de recuperare pentru elevii cu nivel scazut al pregatirii 

initiale; 

-Programe speciale de pregatire a elevilor în vederea participarii la 

concursuri si olimpiade scolare 

• Aplicarea chestionarelor  pentru promovarea educatiei incluzive si elaborarea unui 

plan de masuri pentru promovarea principiilor incluziunii;  

• Asigurarea resurselor si logisticii prin :  

-Dotarea atelierelor scoala; 

-Modernizarea bazei sportive; 

 

2. Dezvoltarea unei culturi si a unei mentalitati a calitatii la nivelul întregului personal al 

scolii. Pentru aceasta sunt necesare: 

• Diseminarea informatiilor privind cadrul asigurarii calitatii în educatie;  

 

• Proiectarea riguroasa a tuturor activitatilor la nivelul fiecarei structuri functionale din 

scoala;  

• Realizarea planului operational privind asigurarea calitatii educatiei;  

• Evaluarea initiala (nevoile elevilor, sprijinul necesar, stiluri de învatare, cunostinte, 

experienta si abilitati anterioare, cerinte de evaluare);  

• Realizarea programelor de recuperare si consolidarea cunostintelor si deprinderilor 

actionale, în scopul cresterii performantelor si evitarii esecului scolar;  

• Aplicarea de chestionare cadrelor didactice, pentru identificarea nevoilor de dezvoltare 

profesionala;  

• Cursuri de formare pentru întreg personalul didactic privind aplicarea curriculum-ului, 
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a metodelor de învatare centrata pe elev si a metodelor alternative de evaluare;  

• Implementarea metodelor active de învatare si a metodelor alternative de evaluare;  

• Adaptarea stilului de predare si a strategiilor la particularitatile si nevoile de învatare 

si de comunicare specifice grupurilor de elevi sau/si colectivului cu care se lucreaza;  

• Diversificarea si modernizarea strategiilor de predare-învatare, în scopul :  

-stimularii interesului elevilor pentru studiu si pentru disciplina; încurajarii 

si aprecierii elevilor pentru participarea directa si activa la desfasurarea 

orelor didactice; 

-valorificarii cunostintelor de cultura generala ale elevilor în predarea 

notiunilor specifice; 

-dezvoltarii capacitatii de autoevaluare si interevaluare a performantelor si a 

atitudinii fata de profesor si colegi, stimularii si valorificarii spiritului 

competitional si potentialului creativ al elevilor ; 

• Desfãsurarea lectiilor în sistem AEL;  

• Perfectionarea personalului administrativ (secretariat, contabilitate, administratie) în 

vederea folosirii tehnicii de calcul si a softului specializat;  

3. Asigurarea conditiilor de informare, orientare si consiliere privind cariera. Urmatoarele 

aspecte trebuie avute în vedere:  

• Implicarea activa a dirigintilor în combaterea absenteismului, a delicventei si a actelor 

de indiscipline;  

• Consilierea elev-parinte privind cresterea interesului acordat procesului instructiv-

educativ si alegerea carierei;  

• Realizarea orientarii scolare prin lectii vizita;  

• Consilierea elevilor din clasele a IX-a 

• Popularizarea ofertei educationale  în rândul elevilor absolventi ai claselor  a VIII- a 

prin: 

-lansarea oficialã a ofertei ; 

-organizarea actiunii „Porti deschise”; 

-prezentarea ofertei scolare în scolile generale; 

-publicitate în mass-media; 

-participarea la actiunea „Târgul educational”; 

• Actualizarea paginii Web a scolii;  

4. Adaptarea ofertei scolii la nevoile elevilor si cerintele pietei muncii. Astfel, activitatile se 

vor concentra asupra urmatoarelor aspecte:  

• Elaborarea si implementarea unei proceduri de identificare a cererilor de pe piata 

muncii, inclusiv a meseriilor nou solicitate si a meseriilor nesolicitate;  

• Elaborarea planului de scolarizare în corelatie cu cererile pietei muncii;  

• Organizarea unei sesiuni de informare privind abilitatile cheie pentru agenti economici 

parteneri;  

 

• Întocmirea planului operational pentru activitati de tranzitie de la scoala la locul de 

munca;  

• Constituirea unor echipe mixte scoala-agent economic, pentru înregistrarea si 

urmarirea situatiei absolventilor scolii timp de 1 an dupa angajare;  

5. Implicarea activã a agentilor economici, pãrintilor, institutiilor si autoritãtilor locale în 

formarea profesionalã a elevilor si a adultilor. În acest sens, se impun o serie de masuri, dintre 

care:  

• Identificarea partenerilor, agenti economici, pentru a asigura formarea conform ofertei 

scolare;  

• Dezbateri cu agentii economici pe urmatoarele teme:  

-unitãti de competentã prevãzute în Standardele de Pregãtire Profesionale; 

-elaborare si adaptare CDL la conditiile locale; 

-efectuarea instruirii practice a elevilor în cadrul unitãtilor partenere; 
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-organizarea de lectii tip „vizitã didacticã” pentru continua informare 

privind modernizarea si retehnologizarea unitãtilor economice; sustinerea 

scolii cu sponsorizãri financiare si materiale; 

• Organizarea actiunilor cu caracter extrascolar în parteneriat cu institutii si organizatii 

locale pe teme de: sãnãtate, culturã, drepturi ale copilului, ecologie, protectia mediului;  

6. Implicarea în activitati de cooperare europeana si dezvoltarea de parteneriate cu scoli din 

tari europene.  

• Realizarea de parteneriate cu scoli din tari europene;  

• Monitorizarea proiectelor aflate în derulare;  

• Implicarea scolii în realizarea de proiecte FSE, Socrates, Leonardo, Phare în calitate de 

solicitant sau partener; 

 

3.2.TERMENE, ROLURI SI RESPONSABILITATI  

 

Toate aceste tinte si abordari strategice sunt transpuse in planurile operationale 

intocmite anual, semestrial, urmarite de responsabilii tuturor comisiilor metodice si de lucru, 

in temenele indicate in graficele de activitati. 

 

3.3. AVANTAJELE OPŢIUNILOR   

-Am ales aceste ţinte strategice pentru ca ele conduc la creşterea calităţii educaţionale 

în şcoala şi lărgesc accesul la educaţie al elevului.  

-Ţintele alese sunt necesare pentru existenţa şi dezvoltarea unităţii şcolare, ele respectă 

politicile şi strategiile de dezvoltare naţionale, regionale şi locale.  

-Ţintele alese se pot realiza cu resursele financiare existente şi previzibile în următorii 

5 ani.  

  

 

CAPITOLUL 4. 

 

MODALITATI DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE 

 

EVALUARE A CALITATII 

 

CADRUL LEGAL pentru funcţionarea CEAC este:  

 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii, 

art. 11 şi 12;  

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

aprobat O.MEdC. nr. 4925/2005;  

 Strategia descentralizării învăţământului preuniversitar aprobată prin Memorandum în 

Şedinţa de Guvern din 20 decembrie 2005.  

 

Asigurarea calitatii în învatamântul profesional si tehnic se realizeaza atât la nivel de 

sistem, cât si la nivel de furnizor si se bazeaza pe Cadrul National de Asigurare a Calitatii 

(CNAC). CNAC este dezvoltat în conformitate cu Cadrul Comun European de Asigurare a 

Calitatii (CCAC) pentru educatie si formare profesionala si implica desfasurarea urmatoarelor 

procese: 

• autoevaluarea ( pe baza Manualului de Autoevaluare)  

• monitorizarea interna  

• monitorizarea externa  

• inspectia de validare a raportului de autoevaluare (pe baza Manualului de Inspectie 

pentru validarea externa a autoevaluarii)  

Asigurarea calitatii în învatamântul profesional si tehnic presupune parcurgerea unui ciclu al 

calitatii, având urmatoarele etape principale: 
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1. Elaborarea documentelor proiective - Planul de Actiune al Scolii (PAS) si aprobarea de 

catre Consiliul de Administratie al unitatii; acest document raspunde în termeni de dezvoltare 

institutionala prioritatilor regionale si locale si stabileste prioritatile scolii, cu precizarea 

obiectivelor propuse, a actiunilor prin care se vor atinge aceste obiective si cu stabilirea de 

termene si responsabilitati pentru fiecare actiune;  

2. Monitorizarea interna coordonata de Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din 

scoala, prin care se urmareste daca actiunile propuse în  PAS se desfasoara conform 

calendarului propus, cu asumarea responsabilitatilor stabilite si se evalueaza procesul 

instructiv – educativ prin asistente la ore. Monitorizarea interna permite identificarea imediata 

a dificultatilor cu care se confrunta scoala în atingerea obiectivelor stabilite sau care apar în 

procesul didactic curent la clasa si identificarea unor solutii adecvate;  

3. Elaborarea raportului de de autoevaluare de catre Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea 

Calitatii si transmiterea lui la ISJ Suceava.  În raportul de autoevaluare, este evaluate 

performanta scolii la nivelul fiecarui descriptor de performanta si sunt precizate dovezile prin 

care aceasta performanta poate fi dovedita.  

4. Elaborarea planului de îmbunatatire a calitatii, parte din PAS, de catre Comisia pentru 

Evaluarea si Asigurarea Calitatii si transmiterea lui la ISJ Suceava spre avizare. Planul de 

îmbunatatire se realizeaza pe baza raportului de autoevaluare si trebuie sa tina cont de 

posibilitatile reale ale scolii de a-l îndeplini în anul scolar urmator.  

5. Revizuirea Planului de Actiune al Scolii, în concordanta cu planul de îmbunatatire a 

calitatii. Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din Liceul Tehnologic „Ion Nistor” 

îsi propune în cadrul Metodologiei de Evaluare a Calitatii Educatiei:  

6. În domeniul planificarii calitatii:  

 -sa stabileasca masuri pentru consolidarea culturii calitatii;  

 -sa creeze baze de date si cunostinte în domeniul asigurarii calitatii care sa permita 

autoevaluarea interna;  

 -sa identifice obiectivele calitatii si factorii critici de succes;  

 -sa identifice nevoile absolventilor, angajatilor, comunitatii, ale propriului personal 

didactic si administrativ si ale elevilor.  

7. În domeniul controlului calitatii:  

 -sa elaboreze metodologii de evaluare a activitatilor conform criteriilor si practicilor 

europene în domeniul calitatii;  

 -sa analizeze si sa evalueze performantele actuale;  

 -sa verifice si sa evalueze programele de învatamânt;  

 -sa interpreteze rezultatele (performantele), respectiv sa stabileasca abaterile de la 

standardele predeterminate;  

 -sa identifice oportunitatile pentru actiuni corective etc;  

 -sa coordoneze analizele în domeniul asigurarii calitatii.  

8. În domeniul îmbunatatirii calitatii:  

 -sa evidentieze necesitatea de îmbunatatire;  

 -sa asigure implementarea strategiei si politicilor pentru îmbunatatirea continua a 

calitatii proceselor de predare si învatare;  

 -sa stabileasca si sa initieze actiuni corective si preventive;  

 -sa asigure feed-back-ul din partea elevilor;  

 -sa asigure feed-back-ul din partea angajatorilor;  

 -sa propuna evaluari interne si evaluari externe;  

 -sa publice materiale privind asigurarea calitatii;  

 -sa prezinte recomandari privind asigurarea calitatii. 
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CAPITOLUL 5. 

 

INSTRUMENTE SI PROCEDURI DE EVALUARE INTERNA A 

 

CALITATII 

 

Procedurile pentru calitate se aplica în cazul tuturor activitatilor desfasurate în cadrul 

Liceului Tehnologic „Ion Nistor”: Consiliile de Administratie si cele profesorale; 

administrarea; predarea si învatarea; evaluarea elevilor; retele de colaborare între scoli la nivel 

extern; relatiile cu societatea. 

(1) Administrarea se realizeaza pe baza planurilor de management strategic elaborate anual 

(Plan Operational) si la 5 ani (PAS) si aprobate de Consiliul de Administratie;  

(2) Procesul de predare – învatare se desfasoara conform metodologiei si normelor de calitate 

având în vedere urmatoarele componente: programe de studiu; managementul procesului de 

predare – învatare; strategia de predare, resursele de învatare;  

(3) Evaluarea elevilor se desfasoara conform metodologiei si normelor de calitate, avându-se 

în vedere modalitati echitabile, corecte si fiabile, precum si reglementarea si comunicarea 

modalitatilor de examinare si obiectivele evaluarii;  

(4) Relatiile cu societatea, retelele de colaborare între scoli functioneaza pe baze 

contractuale, prin stabilirea de parteneriate.  

 

PROCEDURA DE EVALUARE INTERNĂ (AUTOEVALUARE) A CALITĂŢII:  

 Selectarea domeniului /temei /temelor (în cazul în care evaluarea nu vizează toate 

domeniile prevăzute de lege);  

 Diagnoza nivelului de realizare;  

 Judecarea nivelului realizare;  

 Identificarea slăbiciunilor şi a ţintelor pentru intervenţiile de remediere /dezvoltare;  

 Crearea unui grup de lucru;  

 Modificarea/optimizarea proiectului de dezvoltare instituţională şi a planurilor 

operaţionale asociate;  

 Desfăşurarea activităţilor de dezvoltare/optimizare /remediere;  

 Reaplicarea instrumentului de evaluare.  

 

TIPURI DE INSTRUMENTE PENTRU EVALUAREA INTERNĂ (AUTOEVALUAREA) 

CALITĂŢII:  

 Fişe şi alte instrumente de evaluare;  

 Declaraţii de intenţie ale comisiilor de specialitate din şcoală din şcoală;  

 Chestionare;  

 Ghiduri pentru interviuri ;  

 Ghiduri de observaţie ;  

 Tipuri de proiecte ;  

 Rapoarte scrise;  

 Diferite fişe de apreciere ;  

 Plan operaţional;  

 Fişe de analiză a documentelor şcolii;  

 Obiecte concrete: rezultate „materiale” ale proiectului;  

 Documente de politică educaţională elaborate la nivel naţional, regional şi locale;  

 Standarde, metodologii, ghiduri bune practici, alte instrumente privind evaluarea 

instituţională şi asigurarea calităţii, elaborate la nivel naţional, regional sau local.  
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CAPITOLUL 6. 

 

MODALITATI SI PROCEDURI DE ÎMBUNATATIRE A 

 

CALITATII 

 

Avându-se în vedere descriptorii de performanta din raportul de autoevaluare, în 

cadrul managementului calitatii îmbunatatirea calitatii se face prin: 

• evaluari periodice – întruniri lunare ale membrilor comisiei si analiza activitatilor 

comisiei în perioada anterioara desfasurarii întâlnirii;  

• evaluare finala prin elaborarea Raportului de autoevaluare de la sfârsitul anului;  

• elaborarea Planurilor de îmbunatatire conform metodologiei si avându-se în vedere 

punctele slabe care reies din raportul de autoevaluare;  

• elaborarea si aplicarea periodica de chestionare care vizeaza activitatile membrilor 

personalului pentru asigurarea calitatii în învatamânt;  

• planul de îmbunatatire elaborat este aplicat prin îndeplinirea actiunilor precizate 

referitoare la punctele slabe din planul de îmbunatatire si respectarea termenelor 

limita de desfasurare a actiunilor.  

 

PROCEDURA DE ÎMBUNATATIRE A  CALITATII 

 

1. Se selectează domeniul şi criteriul/criteriile avute în vedere, cf. ,,Standardelor de acreditare 

şi de evaluare periodică” ( H.G.21/18.01.2007 sau art 10 din O.U.G. nr.75/12.07.2005 

aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/2006)  

2. Se urmăreşte îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi se realizează o diagnoză a 

nivelului de realizare  

3. Se judecă nivelului de realizare  

4. Se identifică punctele tari, a celor slabe şi a ţintelor pentru intervenţiile de 

remediere/dezvoltare  

5. Se creează un grup de lucru pentru aplicarea măsurilor de îmbunătăţire (Evaluarea internă 

este coordonată şi realizată de către CEAC. Pentru zonele de îmbunătăţire se poate constitui o 

altă echipă, se pot stabili responsabili, în funcţie de rolul îndeplinit în organizaţie - profesor de 

specialitate, responsabil de comisie metodică, de arie curriculară etc., care să aplice programul 

de îmbunătăţire)  

6. Se modifică / optimizează / completează PAS şi planurile operaţionale  

7. Se desfăşoară propriu-zis activităţile de dezvoltare/ optimizare/ remediere pentru domeniul 

selectat  

8. Se reaplică instrumentul de evaluare.  

 

 

 

Responsabil CEAC: 

Prof. Patraucean Maria-Gabriela 


