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Cuvânt înainte
Un concept deosebit de actual este acela de „organizaţie care învaţă”. Fiecare membru al
unei astfel de organizaţii ştie că propria învăţare contribuie la aceea colectivă şi că, împreună, om
şi organizaţie îndeplinesc un rol social.
Numai o organizaţie care învaţă are şanse de a înţelege mediul în care trăieşte, de a progresa
şi a se bucura de succes.
O şcoală este o astfel de organizaţie în cel mai înalt grad.
ARACIP se consideră o astfel de organizaţie şi, în continuul proces de a învăţa cum să
apropie de omul din şcoală arida teorie a calităţii, până la aproprierea acesteia, la internalizarea
ei, îşi sintetizează experienţele de învăţare rezultate din şapte ani de activitate în două lucrări
care vor apărea în cursul anului 2013. Pentru că toţi suntem legaţi de şcoală, denumim aceste
lucrări „manuale”, căci şi noi, profesorii, avem nevoie de manuale, acestea nu sunt numai pentru
elevi sau, dacă răsturnăm paradigma, sunt pentru noi în calitate de elevi:
● Manualul de Evaluare Externă a Calităţii
şi
● Manualul de Evaluare Internă a Calităţii.
Dezbaterile în plan european (şi nu numai) privind calitatea educaţiei sunt din ce în ce mai
vii azi şi responsabilitatea actorilor implicaţi este exprimată fără echivoc: „Calitatea unui sistem
educaţional nu poate depăşi calitatea profesorilor şi a directorilor săi de şcoală, întrucât învăţarea
elevilor este, în ultimă instanţă, produsul a ceea ce se întâmplă în clasă.”1
Nu toate relele pot fi puse pe seama sistemului, la modul general, chiar dacă acesta este
complex (citeşte „stufos”) şi conservator (citeşte „cu timp de reacţie foarte mare”). Calitatea se
produce în şcoală, în relaţia directă a profesorului cu elevul, deci, dacă resimţim un minus la
calitate, problema este ori la profesor, ori la elev, ori la interacţiunea dintre aceştia.
Dacă elevul este demotivat, profesorul trebuie să poată să facă o lecţie atractivă şi să-l câştige
pentru învăţare, dacă elevul este slab, profesorul trebuie să-l cunoască şi să-l facă să progreseze,
dacă elevul este sărac şi nepregătit de familie pentru şcoală, profesorul trebuie să ştie şi să poată
fi releul de comunicare cu factorii de sprijin.
Invers, dacă elevul este motivat pentru învăţare, profesorul trebuie să-i suscite interesul cu
noutăţi în domeniu, dacă elevul este bun, profesorul trebuie să-l poată pregăti pentru performanţă,
dacă elevul este susţinut de familie inclusiv economic, profesorul trebuie să poată să adauge
valoare la zestrea cu care el vine de acasă.
În teorie, susţinem următoarele:
Calitate înseamnă progres pentru fiecare elev şi se măsoară prin rezultate.
Fiecare cadru didactic trebuie să ştie permanent cum „stă”, ce ”produce”, acesta este meritul
său didactic, gradul performanţei sale.
Calitatea unei şcoli, relevată într-un raport de evaluare externă, este ”însumarea” contribuţiei
fiecărui cadru didactic.
Toţi beneficiarii (elevi sau părinţi) trebuie să fie satisfăcuţi de ceea ce le oferă şcoala.
Școala trebuie finanţată în funcţie de calitatea furnizată.
1
Angel Gurria, secretar general al OECD, în OECD (2010), PISA 2009 Results: Learning Trends:
Changes in Student Performance Since 2000 (Volume V), http://dx.doi.org/10.1787/9789264091580-en
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În practică, ARACIP vă vine în ajutor cu un întreg instrumentar teoretic realizat în România,
care ne ajută să ne facem înţeleşi ca sistem educaţional şi să fim recunoscuţi în Europa. Acest
instrumentar este făcut public ritmic pe site-ul instituţiei, dar, într-o formă, sperăm, accesibilă, şi
în cadrul celor două manuale menţionate.
Manualul de evaluare externă a calităţii şi Manualul de evaluare internă a calităţii se află
într-un deplin acord în ceea ce priveşte abordarea sistemului de management al calităţii în cadrul
organizaţiei furnizoare de educaţie.
Manualul de evaluare externă a calităţii sprijină organizaţia furnizoare de educaţie să înţeleagă
mai bine cerinţele ARACIP, pentru ca procesul de evaluare externă să conducă la un raport
favorabil şi la o adăugare de valoare calităţii serviciilor educaţionale.
Manualul de evaluare externă este un sprijin, dar şi o provocare pentru conducerea organizaţiei
furnizoare de educaţie. Parcurgându-i cuprinsul, aceasta va înţelege în ce zone trebuie să se
implice şi în ce zone trebuie să delege responsabilitatea şi autoritatea pentru ca, o repetăm,
procesul de evaluare externă, desfăşurat de ARACIP în cadrul organizaţiei, să se încheie cu
un raport favorabil, iar calitatea furnizării serviciilor educaţionale să fie identificată ca valoare
adăugată.
Manualul de evaluare internă a calităţii sprijină organizaţia furnizoare de educaţie, cu implicarea
susţinută a CEAC (Comisia de evaluarea şi asigurarea calităţii), să implementeze un sistem de
management al calităţii ale cărui rezultate de funcţionare să conducă la îndeplinirea indicatorilor
de performanţă, definiţi în cadrul standardelor şi standardelor de referinţă, şi la adăugarea de
valoare calităţii serviciilor educaţionale.
Îi recomandăm conducerii organizaţiei furnizoare de educaţie să implice întregul personal
în realizarea şi implementarea sistemului de management al calităţii, în scopul îmbunătăţirii
rezultatelor elevilor.
Să crezi în calitatea a ceea ce faci şi în importanţa actului de educaţie înseamnă să-ţi
conştientizezi menirea şi importanţa rolului social.
În multe cazuri, tinerii, nesprijiniţi suficient de familie, de şcoală şi de societate, devin
dezorientaţi şi încearcă să-şi acopere nesiguranţa printr-un dezinteres total faţă de şcoală.
Niciodată nu este prea târziu pentru un elev să prindă „mâna fermă” a unui profesor, şi nici
pentru un profesor să-l ajute „să iasă la suprafaţă”.
Sperăm ca prezentul Manual să-i fie util atât cadrului didactic, ca o garanţie că ceea ce face
este conform, cât şi organizaţiei furnizoare de educaţie în ceea ce priveşte abordarea procesului
de evaluare externă a calităţii.
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1.Introducere
Ce? Capitolul prezintă grupul ţintă al manualului, scopul acestuia şi o serie de termeni şi
expresii utilizate în cadrul sistemului de management şi asigurare a calităţii în educaţie.
De ce? Pentru ca acest manual să fie unul accesibil, uşor de parcurs, util oricărui cadru
didactic, indiferent de locul pe care acesta îl ocupă in cadrul organizaţiei şcolare sau în cadrul
inspectoratului şcolar.
1.1. Grupul ţintă
Manualul se adresează tuturor organizaţiilor furnizoare de educaţie din învăţământul
preuniversitar din România, reprezentate de:
● director, ca responsabil de calitatea serviciilor educaţionale,
● membrii CEAC, responsabili de derularea procesului de evaluare internă a serviciilor
educaţionale şi de realizarea propunerilor de îmbunătăţire a acestora,
● fiecare cadru didactic implicat, responsabil de învăţare – a sa proprie şi a celor care-i
sunt învăţăcei.
De asemenea, manualul se adresează reprezentanţilor inspectoratelor şcolare, implicate prin
observatori la vizitele de evaluare externă şi responsabile de sprijinirea organizaţiilor furnizoare
de educaţie în demersurile de îmbunătăţire a serviciilor educaţionale.

1.2. Scopul Manualului
Prin acest manual, reprezentanţii grupului ţintă vor găsi răspunsuri la întrebări privind:
● cunoaşterea şi respectarea cerinţelor legale în vigoare referitoare la calitatea educaţiei,
● modul de lucru al reprezentanţilor ARACIP (Comisia de evaluare), cu ocazia derulării
procesului de evaluare externă (autorizare/acreditare/evaluare periodică),
● îndatoririle pe care le au referitor la implicarea, în calitate de evaluat, în cadrul procesului
de evaluare externă.
Luând în considerare grupul ţintă principal, şi anume organizaţiile furnizoare de educaţie din
învăţământul preuniversitar, manualul oferă sprijin pe trei direcţii principale:
A.

Creează o imagine de ansamblu asupra următoarelor aspecte:

a. „asigurarea calităţii” şi „controlul calităţii”;
b. ce este evaluarea externă şi prin ce se deosebeşte ea de alte tipuri de evaluare;
c. cum se finalizeazează evaluarea externă şi cum pot fi rezultatele ei folosite;
d. misiunea şi activităţile ARACIP;
e. cadrul legislativ aplicabil, în vigoare în România, referitor la organizaţiile furnizoare de
educaţie aflate în diferite etape ale procesului de evaluare externă.
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B. Furnizează o bază de înţelegere a următoarelor concepte:
a. proces;
b. calitate;
c. managementul calităţii;
d. ciclul PDCA, plan-do-check-act (cercul lui Deming).
C. Permite cunoaşterea procesului de evaluare externă din perspectiva ARACIP,
precizând:
a. rolul şi locul fiecărei etape:
● autorizarea de funcţionare provizorie,
● acreditarea,
● evaluarea externă periodică,
din procesul de evaluare externă;
b. rolul şi locul fiecărui demers din cadrul vizitei de evaluare în „economia internă” a acesteia:
● vizitarea locaţiei furnizorului de educaţie, precum şi a celei/celor în care se asigură
practica de specialitate;
● observarea directă;
● asistenţa la lecţii şi la activităţile extraşcolare;
● discuţiile/interviurile cu personalul şcolii, cu elevii, cu echipa managerială, cu părinţii,
cu angajatorii, cu reprezentanţii Consiliului local;
● aplicarea de chestionare unor grupuri ţintă;
● analiza documentelor, a site-ului, a altor surse de informare şi documentare;
c. rolul documentelor prezentate de organizaţia furnizoare de educaţie în cadrul procesului
de evaluare externă;
d. rolul şi locul Raportului anual de evaluare internă – RAEI, în cadrul evaluării externe
periodice, în corelaţie cu cei 15 factori de risc corespunzători Hărţii Naţionale a Riscului
Educaţional.
Prin urmare, aici şi acum, în România anului 2013, ca ţară europeană, îşi găseşte locul acest
Manual de Evaluare Externă a Calităţii, pentru:
-

a înţelege rolul şi locul evaluării externe, în demersul complet de asigurare a calităţii
serviciilor educaţionale;

-

a înlătura rezistenţa şi neîncrederea privind evaluarea externă şi focalizarea acesteia
exclusiv pe identificarea punctelor slabe, în perspectiva unor sancţiuni ulterioare;

-

a creşte transparenţa evaluării externe, nu doar prin publicarea rapoartelor de evaluare,
ci și prin „devoalarea” elementelor care premerg şi fundamentează un astfel de demers;

-

a construi o relaţie de încredere între furnizorii serviciilor educaţionale, adică cei
evaluaţi şi evaluatori, precum şi între evaluarea internă realizată de şcoală şi cea externă
realizată de ARACIP.
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1.3. Ghidul de utilizare a Manualului
Manualul poate fi utilizat atât de personalul didactic cu experienţă, cât şi de tinerii profesori
care îşi încep activitatea, pentru care oferim diverse explicaţii şi modele (inclusiv de proceduri),
amintind însă că zona creativităţii rămâne deschisă.
Capitolul 1 - Prezintă grupul ţintă al manualului, scopul acestuia şi o serie de termeni şi expresii
utilizate în cadrul sistemului de management şi asigurare a calităţii din domeniul educaţional,
pentru ca acest manual să fie unul accesibil, uşor de parcurs, util oricărui cadru didactic, indiferent
de locul pe care acesta îl ocupă în cadrul organizaţiei şcolare sau în cadrul inspectoratului şcolar.
Capitolul 2 – Prezintă rolurile şi atribuţiile fiecărui actor instituţional din sistemul de
management şi asigurare a calităţii, prezintă toate tipurile de evaluare externă, ce „se cere” şi ce
„se urmăreşte” prin fiecare dintre ele.
Capitolul 3 – Prezintă ce „se cere” prin evaluarea externă în vederea autorizării de funcţionarea
provizorie şi ce „se urmăreşte” prin acest tip de evaluare.
Capitolul 4 - Prezintă ce „se cere” prin evaluarea externă în vederea acreditării şi ce „se
urmăreşte” prin acest tip de evaluare.
Capitolul 5 - Prezintă ce „se cere” prin evaluarea externă periodică şi ce „se urmăreşte” prin
acest tip de evaluare.
Capitolul 6 - Prezintă problematica şi conceptele generale ale unei educaţii de calitate, dar şi
perspectiva cadrului didactic faţă de acestea.
Capitolul 7 - Prezintă modul în care prima evaluare externă periodică a fost percepută de
şcoli.
Manualul subliniază, deci, importanţa unei abordări deschise, oneste, constructive - şi
nicidecum distructive, sancţionatorii, atât a evaluatorului, cât şi a celui evaluat - cu anexe care
aduc lămuriri sau dau exemple utile.

1.4. Termeni şi expresii utilizate, abrevieri
1.4.1. Termeni şi expresii utilizate
Organizaţiile furnizoare de educaţie trebuie să cunoască şi să înţeleagă terminologia utilizată
în cadrul sistemului de management şi asigurare a calităţii aplicabilă domeniului educaţional,
precum şi pe aceea utilizată în relaţia cu ARACIP şi cu alte instituţii cu care interacţionează.
În cadrul Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 se face o prezentare a termenilor şi definiţiilor
aferente domeniului educaţional. Aceştia sunt enumeraţi în continuare, în ordine alfabetică:
Termeni şi expresii
Asigurarea calităţii
educaţiei

Definiţii
Capacitatea unei organizaţii furnizoare de a oferi programe de educaţie în
conformitate cu standardele anunţate; este realizată printr-un ansamblu de
acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale, de elaborare, planificare
şi implementare de programe de studiu, prin care se formează încrederea
beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie îndeplineşte standardele
de calitate.
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Autorizarea de
funcţionare provizorie

Procesul prin care unitatea/instituţia de învăţământ/organizaţia interesată, pe
baza evaluării externe realizate, în condiţiile prezentei legi, de către agenţiile de
asigurare a calităţii autorizate să funţioneze pe teritoriul României, dobândeşte
calitatea de furnizor de educaţie, prin hotărâre a autorităţii administraţiei
publice locale competente, respectiv prin hotărâre a Guvernului. Autorizarea
de funcţionare provizorie conferă dreptul de organizare a admiterii, precum şi
de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ.

Acreditarea

Procesul prin care unitatea/instituţia de învăţământ/organizaţia interesată,
pe baza evaluării externe realizate în condiţiile legii, dobândeşte dreptul
de organizare a admiterii, de desfăşurare a procesului de învăţământ, de
organizare a examenelor de finalizare a studiilor şi de a emite diplome şi
certificate recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Beneficiarii direcţi ai
educaţiei şi formării
profesionale

Antepreşcolarii, preşcolarii, elevii şi studenţii, precum şi persoanele adulte
cuprinse într-o formă de educaţie şi formare profesională.

Beneficiarii indirecţi
ai educaţiei şi formării
profesionale

Familiile beneficiarilor direcţi, angajatorii, comunitatea locală şi, într-un sens
larg, întreaga societate.

Calitatea educaţiei

Ansamblul de caracteristici ale unui program de studii sau program de
calificare profesională şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite
standardele de calitate, precum şi aşteptările beneficiarilor.

Competenţele
profesionale

Un ansamblu unitar şi dinamic de cunoştinţe şi abilităţi. Cunoştinţele se
exprimă prin următorii descriptori: cunoaştere, înţelegere şi utilizare a
limbajului specific, explicare şi interpretare. Abilităţile se exprimă prin următorii
descriptori: aplicare, transfer şi rezolvare de probleme, reflecţie critică şi
constructivă, creativitate şi inovare.

Controlul calităţii
educaţiei în unităţile
de învăţământ
preuniversitar

Semnifică activităţi şi tehnici cu caracter operaţional, aplicate sistematic de o
autoritate de inspecţie desemnată pentru a verifica respectarea standardelor
prestabilite.

Criteriul

Un set de standarde care se referă la un aspect fundamental de organizare
şi funcţionare a unui/unei furnizor de educaţie/unităţi/ instituţii furnizoare de
educaţie în procesul autorizării de funcţionare provizorie/acreditării/evaluării
şi asigurării calităţii.

Evaluarea
instituţională a calităţii

Constă în examinarea multicriterială a calităţii educaţiei, a măsurii în care un
furnizor de educaţie/unitatea /instituţia furnizoare de educaţie şi programele
acesteia îndeplinesc standardele şi standardele de referinţă. Atunci când
evaluarea calităţii este efectuată de organizaţie, aceasta însăşi ia forma
evaluării interne. Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de o agenţie
naţională sau internaţională specializată, aceasta ia forma evaluării externe.

Evaluarea rezultatelor
învăţării

Procesul prin care se stabileşte faptul că o persoană a dobândit anumite
cunoştinţe, deprinderi şi competenţe.

Indicatorul de
performanţă

Un instrument de măsurare a gradului de realizare a unei activităţi desfăşurate
de furnizorul de educaţie/unitatea/instituţia furnizoare de educaţie prin
raportare la standarde, respectiv la standardele de referinţă. Nivelul minim
al indicatorilor de performanţă corespunde cerinţelor unui standard. Nivelul
maxim al indicatorilor de performanţă corespunde cerinţelor unui standard
de referinţă, este opţional şi diferenţiază calitatea în mod ierarhic, progresiv.

Îmbunătăţirea calităţii
educaţiei

Evaluarea, analiza şi acţiunea corectivă continuă din partea furnizorului de
educaţie/unităţii/instituţiei furnizoare de educaţie, bazată pe selectarea şi
adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea
standardelor de referinţă.
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Rezultatele învăţării

Ceea ce o persoană înţelege, cunoaşte şi este capabilă să facă la finalizarea
unui proces de învăţare. Rezultatele învăţării se exprimă prin cunoştinţe,
abilităţi şi competenţe dobândite pe parcursul diferitelor experienţe de
învăţare formală, nonformală şi informală.

Standardul

Descrierea cerinţelor formulate în termen de reguli sau rezultate, care
definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi în educaţie.
Orice standard este formulat în termeni generali sub forma unui enunţ şi
se concretizează într-un set de indicatori de performanţă. Standardele sunt
diferenţiate pe criterii şi domenii.

Standardul de referinţă Descrierea cerinţelor care definesc un nivel optimal de realizare a unei
activităţi de către furnizorul de educaţie/unitatea/instituţia furnizoare de
educaţie, pe baza bunelor practici existente la nivel naţional, european sau
mondial. Standardele de referinţă sunt specifice fiecărui program de studii
sau fiecărei instituţii, sunt opţionale şi se situează peste nivelul minim.

1.4.2. Abrevieri (utilizate pe parcursul Manualului)
MEN – Ministerul Educaţiei Naţionale
ARACIP – Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar
D - Directorul
CEAC – Comisia de evaluare şi asigurarea calităţii
RP – Responsabilul de Proces
PDI – Proiectul (planul) de dezvoltare instituţională
PAS – Planul de acţiune al şcolii
RAEI – Raportul anual de evaluare internă
RA – Raportul de autoevaluare
FP - Fişa de Proces
P-AC – Procedura de asigurarea calităţii
SMC – Sistemul de management al calităţii
Cr – Coordonează
R – Răspunde
E – Execută
Co – Colaborează
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2.Evaluarea externă – roluri instituţionale şi tipuri de vizite
Ce? Capitolul prezintă rolurile şi atribuţiile fiecărui actor instituţional din sistemul de management
şi asigurare a calităţii, prezintă toate tipurile de evaluare externă, ce „se cere” şi ce „se urmăreşte”
prin fiecare dintre ele.

De ce?

Pentru a înţelege locul şi rolul evaluării externe în demersul normal şi firesc de
dezvoltare a unei organizaţii şcolare, pentru a vedea în evaluarea externă un sprijin şi nu o
pedeapsă, pentru a construi o relaţie de încredere între furnizorii serviciilor educaţionale – cei
evaluaţi şi evaluatori, între evaluarea internă realizată de şcoală şi cea externă realizată de
ARACIP

2.1. „Asigurarea calităţii” şi „controlul calităţii”: Inspectoratul
Școlar, ARACIP, Ministerul Educaţiei
Legea calităţii educaţiei a definit sistemul naţional de management şi asigurare a calităţii,
reglementând:
● conceptele generale privind asigurarea şi evaluarea calităţii – termeni şi expresii
preluate apoi de Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 şi prezentate în Capitolul 1 al
prezentului manual;
● metodologia asigurării calităţii educaţiei – setul de domenii şi criterii care trebuie avute
în vedere în asigurarea, dar şi în evaluarea calităţii (acestea sunt comune întregului
sistem naţional de educaţie, cuprinzând atât segmentul universitar, cât şi pe cel
preuniversitar, atât segmentul de stat, cât şi pe cel privat);
● asigurarea internă a calităţii educaţiei – înfiinţarea, structura şi atribuţiile CEAC, ca
structură ce coordonează activitatea de evaluare internă, elaborează anual un raport
cuprinzând rezultatele acestei evaluări şi formulează propuneri de îmbunătăţire;
● evaluarea externă a calităţii educaţiei - înfiinţarea, structura şi atribuţiile ARACIP, ca
organism ce realizează evaluarea externă a furnizorilor de educaţie (ANEXA 3.a),
formulează aprecieri privind performanţele acestora şi recomandări privind politicile
educaţionale.
Prin urmare, deşi în mod greşit cele două expresii „asigurarea calităţii” şi „controlul calităţii”
sunt considerate sinonime, responsabilităţile diferiţilor actori educaţionali sunt clar diferenţiate,
respectiv:
● asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii sunt atribuţii ale furnizorului de educaţie/
ale şcolii, deoarece, pe de o parte, calitatea se produce în şcoală şi nu în afara ei, în
relaţia directă a profesorului cu elevul, în interacţia dintre aceştia, iar, pe de altă parte,
nimeni nu poate şti mai bine decât şcoala cum anume să-şi utilizeze propriile resurse,
cum anume sa-şi dozeze propriile eforturi pentru a fi „mai bună”, mai aproape de
beneficiari şi de nevoile lor;
● controlul calităţii este atribuţia inspectoratelor şcolare, ca instituţie care verifică
respectarea, de către şcoală, a cerinţelor prestabilite şi monitorizează, dacă este cazul,
implementarea deciziilor/măsurilor care se impun, pentru a aduce/readuce procesul
educaţional la nivel de calitate minim acceptabil; în egală măsură, controlul calităţii
poate fi exercitat şi de direcţiile de resort din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, de
către ARACIP, în colaborare cu actorii instituţionali menţionaţi anterior;
● evaluarea externă este atribuţia ARACIP, ca instituţie responsabilă de autorizarea,
acreditarea şi evaluarea periodică a organizaţiilor furnizoare de educaţie din
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învăţământul preuniversitar, oferind o imagine clară a nivelului de calitate dezvoltat de
un furnizor de educaţie/şcoală, evidenţiind zonele în care acesta poate fi un exemplu
pentru alte organizaţii dornice să înveţe, dar şi zonele în care trebuie demarate/
continuate eforturile de îmbunătăţire.
Ministerul Educaţiei Naţionale este responsabil de trasarea şi implementarea politicilor
educaţionale, de controlul şi implementarea măsurilor de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii
recomandate de ARACIP.
În acest context, al precizării rolurilor instituţionale, trebuie menţionat că atribuţiile ARACIP
sunt mult mai vaste şi includ, printre altele şi :
●
●
●
●

elaborarea de standarde, indicatori de performanţă şi metodologii;
elaborarea de manuale de evaluare internă a calităţii, de ghiduri de bune practici;
elaborarea de rapoarte anuale, de analize de sistem asupra calităţii învăţământului;
elaborarea de recomandări de îmbunătăţire a calităţii învăţământului.

Dar evaluarea externă a calităţii educaţiei furnizate de şcoli este misiunea principală a ARACIP,
rolul major atribuit prin lege, în anul 2005, anterior aderării la Uniunea Europeană.
Prin urmare, ce este evaluarea externă? Care este scopul ei? De ce este necesară?

2.2. Scopul şi finalităţile evaluării externe
Evaluarea externă este o analiză independentă a deciziilor şi eforturilor unui furnizor de educaţie/
şcoală pentru a oferi fiecărui educabil, fiecărui copil/elev, ceea ce are nevoie pentru a se dezvolta,
pentru a progresa.

Analiza este realizată într-o viziune sistemică, la nivelul „intrărilor” (decizii, resurse), al
„procesului” şi al „ieşirilor”, în funcţie de:
● nevoile identificate ale beneficiarilor şi gradul de includere a acestora în obiectivele
şcolii;
● rezultatele preconizate şi cele obţinute, atât în termeni de rezultate şcolare (note), dar
şi în termeni de atitudini, valori recunoscute şi valori asumate;
● impactul deciziilor luate de şcoală pentru a-şi îndeplini misiunea de instituţie care
educă şi motivează copii/tineri, dezvoltă personalităţi independente;
● „dezvoltarea” şcolii în ansamblu, ca „organizaţie care învaţă”.
Această analiză este, însă, specifică, în funcţie de contextul evaluării externe, având şi
rezultate diferite:
● Pentru înfiinţarea unor noi unităţi de învăţământ, respectiv pentru dezvoltarea de
noi niveluri/specializări/calificări profesionale, se realizează evaluarea externă în
vederea autorizării de funcţionare provizorie;
● După încheierea unui ciclu de şcolarizare, în termen de maxim 2 ani de la absolvirea
primei promoţii a unei şcoli autorizate/ nivel autorizat/ specializare autorizată/ calificare
profesională autorizată, se realizează evaluarea externă în vederea acreditării;
● Din 5 în 5 ani, pentru orice furnizor de educaţie acreditat, se realizează evaluarea
externă periodică.
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Prin urmare, scopul evaluării externe este:
● verificarea existenţei resurselor, facilităţilor şi structurilor instituţionale necesare
pentru a deschide o şcoală nouă sau a dezvolta (într-o şcoală care funcţionează) un nou
nivel/o nouă specializare/o nouă calificare profesională- în situaţia autorizării;
● verificarea existenţei resurselor, facilităţilor şi structurilor instituţionale şi utilizarea/
funcţionarea acestora la nivel minim acceptabil, pentru obţinerea rezultatelor stabilite prin
lege – în situaţia acreditării;
● evidenţierea progresului realizat, a „plus valorii”, a satisfacţiei înregistrate în
rândurile beneficiarilor, prin dezvoltarea în manieră individuală a serviciilor educaţionale,
pentru îmbunătăţirea continuă a proceselor şi a rezultatelor – în situaţia evaluării externe
periodice,pentru a se asigura protecţia beneficiarilor şi a se câştiga încrederea publică.

Şi atunci, de ce este neîncredere faţă de evaluarea externă? De ce este atâta teamă faţă de
ARACIP?
Pentru un furnizor de educaţie/şcoală, care ştie că „poate”, care a luat cele mai bune decizii pentru
dezvoltarea individualizată a copiilor/elevilor, evaluarea externă şi rezultatul ei vor constitui o confirmare,
chiar publică, a eforturilor depuse, a performanţelor realizate.
Poate fi vorba de frică doar atunci când ştii că ai „ceva” de ascuns, când aspecte legislative nu
au fost respectate, când beneficiarii tăi sunt nemulţumiţi, când „te faci că faci” (mimezi), iar progresul/
dezvoltarea copiilor/elevilor sunt lăsate pe ultimul loc şi sunt departe de ceea ce ar trebui să fie.
Scopul unui furnizor de educaţie/şcoală care trece printr-o evaluare externă este să probeze
că „ştie” ce are de făcut, „a făcut” ceea ce trebuie, „a luat” cele mai bune decizii, în contexul
propriu, iar beneficiarii – copiii/elevii, părinţii, agenţii economici, consiliile locale etc. sunt
mulţumiţi, recomandă cu căldură această şcoală sau colaborează cu aceasta în continuare.

Evaluarea externă se finalizează cu rapoarte, în care se consemnează:
● îndeplinirea/neîndeplinirea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie, ca
cerinţe minime de calitate pentru ca un furnizor de educaţie/şcoală să-şi înceapă
activitatea sau să poată funcţiona cu noi niveluri/ specializări/calificări profesionale,
● îndeplinirea/neîndeplinirea standardelor de acreditare, ca cerinţe minime de calitate
pentru ca o şcoală autorizată să poată intra în sistemul naţional de învăţământ,
● nivelul de calitate al serviciilor educaţionale pentru fiecăre indicator evaluat (indicatorii
sunt selectaţi dintre cei 43 aprobaţi de legislaţia în vigoare)
şi cu propuneri către Ministerul Educaţiei Naţionale privind autorizarea/neautorizarea,
respectiv acreditarea/neacreditarea respectivilor furnizori de educaţie/şcoli.
În cazul evaluării externe periodice se eliberează, de către ARACIP, un Atestat, în care
se consemnează nivelul de calitate al serviciilor educaţionale pentru fiecare indicator evaluat.
Ce nu face evaluarea externă:
● nu face recomandări către furnizorul de educaţie/şcoală cu privire la modul în care
acesta ar trebui să-şi utilizeze propriile resurse, cum anume să-şi dozeze propriile
eforturi pentru a fi „mai bun”, mai aproape de beneficiari şi de nevoile acestora;
● nu evaluează profesorul, ci rezultatele pe care acesta le determină prin interacţia
zilnică cu copiii/elevii, progresul înregistrat al acestora şi gradul de satisfacţie al
beneficiarilor direcţi şi indirecţi (elevi, familie, angajatori, comunitatea locală şi,
într-un sens larg, întreaga societate) faţă de această interacţie.
Prin urmare, evaluarea externă nu este acelaşi lucru cu inspecţia şcolară realizată de
inspectoratele şcolare.
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2.3. Tipurile de vizite de evaluare externă
Există, deci, trei tipuri de evaluări externe, care se derulează în momente diferite şi în scopuri
diferite, respectiv:
Evaluarea externă în vederea autorizării de funcţionare provizorie
La înfiinţarea unor noi unităţi de învăţământ, Pentru a proba existenţa unor resurse, facilităţi
respectiv pentru dezvoltarea de noi niveluri/ şi structuri instituţionale.
specializări/calificări profesionale.
Se realizează prin raportare la standardele de autorizare
Evaluarea externă în vederea acreditării
După încheierea unui ciclu de şcolarizare, în
termen de maxim 2 ani de la absolvirea primei
promoţii a unei şcoli autorizate/ nivel autorizat/
specializare autorizată/calificare profesională
autorizată.

Pentru a proba existenţa şi funcţionarea
respectivelor resurse, facilităţi şi structuri
instituţionale la nivel minim acceptabil, pentru
obţinerea rezultatelor stabilite prin lege.

Se realizează prin raportare la standardele de acreditare
Evaluarea externă periodică
Din 5 în 5 ani, pentru orice şcoală acreditată.

Pentru a evidenţia progresul realizat, „plus
valoarea” adăugată, satisfacţia înregistrată
în rândurile beneficiarilor, prin dezvoltarea în
manieră specifică a serviciilor educaţionale.

Se realizează prin raportare la standardele de referinţă
Autorizarea de funcţionare provizorie acordă dreptul de a desfăşura procesul de
învăţământ în noua unitate de învăţământ, pentru noul nivel/noua specializare/noua calificare
profesională, precum şi dreptul de a organiza admiterea la studii.
Acreditarea acordă, în plus, dreptul de a emite diplome, certificate şi acte de studii
recunoscute, în urma organizării examenelor de absolvire şi de certificare stabilite de lege.
Evaluarea externă periodică nu acordă niciun drept suplimentar, dar prezintă nivelul
calităţii serviciilor educaţionale dezvoltate de o unitate de învăţământ şi poate constitui un punct
de plecare în:
● alegerea unei şcoli de către părinţi, a celei mai bune şi mai adecvate propriului copil,
● identificarea şi promovarea unor exemple de bună practică la nivelul şcolilor care se
situează în acelaşi context social, economic şi cultural,
● finanţarea diferenţiată de către autorităţile locale,
● sprijinirea acelora care nu demonstrează îndeplinirea nivelului de calitate minim
obligatoriu stipulat prin lege.
Deşi fiecare tip de standarde în raport cu care se realizează evaluarea este diferit,
important este faptul că acestea au aceeaşi structură, respectiv se referă la aceleaşi
domenii şi criterii (vezi anexele 1.a., 1.b., 1.c.), cu diferenţa că:

14

MANUALUL DE EVALUARE EXTERNĂ A CALITĂŢII

● în standardele de autorizare şi acreditare formularea cerinţelor se realizează în
sistem binar – „da” sau „nu” – adică sunt/nu sunt îndeplinite; cerinţele sunt exprimate
în termeni de existenţă şi funcţionare a unor resurse, facilităţi şi structuri instituţionale
la nivel minim acceptabil;
● în standardele de referinţă formularea cerinţelor se realizează în sistem descriptiv,
permiţând şcolii o adaptare şi o interpretare în funcţie de situaţia concretă (a se citi
„mediul”) în care ea funcţionează.
Şi, totuşi, evaluarea internă (sau cum mai este denumită, autoevaluarea) trebuie să se
realizeze după exact „aceeaşi măsură”, adică după acelaşi tip de standarde.
De aceea, primordială este înţelegerea faptului că, înainte de orice evaluare externă, şcoala
se poate autoevalua şi se poate „eticheta” singură.
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3.Evaluarea externă pentru autorizarea de funcţionare provizorie
Ce? Capitolul prezintă ce „se cere” prin acest tip de evaluare şi ce „se urmăreşte”.
De ce? Pentru ca furnizorul de educaţie/şcoala să poată înţelege corect demersul de evaluare

externă şi să obţină un rezultat favorabil la final

Autorizarea de funcţionare provizorie este primul tip de evaluare externă „din viaţa” unei şcoli.
Acest demers se realizează la cererea unei persoane juridice pentru înfiinţarea unei unităţi de
învăţământ, respectiv pentru dezvoltarea de noi niveluri /specializări/calificări profesionale.
ARACIP actualizează periodic, pe site, formatul cererii, pentru fiecare tip de solicitare în parte.
DE REŢINUT!
Cererea va purta „avizul conform” din partea inspectoratului şcolar teritorial. Avizul
conform presupune luarea la cunoştinţă la nivelul autorităţii educaţionale locale despre
intenţia unui iniţiator public sau privat de dezvoltare a reţelei şcolare.
Autorizarea de funcţionare provizorie presupune (ANEXA 2.a.):
● depunerea la ARACIP a unei documentaţii – raport de evaluare internă;
● o vizită de evaluare „in situ” (la faţa locului).

3.1. Documentaţia necesară: cerinţe
Componentă

Cerinţă/Motivare a solicitării documentului

Fişa - tip a raportului de evaluare
internă

Cerinţă - Completată în formatul specificat şi asumată de
iniţiator/ directorul unităţii de învăţământ (semnată şi ştampilată).
Motivare - Furnizează informaţii despre iniţiator şi resursele
disponibile.

Proiectul privind oportunitatea
şi dezvoltarea, pe termen mediu
(3-5 ani), a unităţii de învăţământ/
nivelului/specializării/calificării
profesionale

Cerinţă - Înregistrat la iniţiator şi asumat de iniţiator/ directorul
unităţii de învăţământ (semnat şi ştampilat).
Motivare - Furnizează informaţii despre misiunea şi viziunea
unităţii de învăţământ, despre modul în care vor fi utilizate
resursele disponibile pentru atingerea obiectivelor stabilite.

Planurile operaţionale pentru
primul an de funcţionare a unităţii
de învăţământ

Cerinţă - Înregistrate la iniţiator.
Motivare - Furnizează informaţii cu privire la modul în care vor
fi implementate diferite activităţi (pentru atingerea obiectivelor
stabilite), care sunt responsabilităţile, care sunt indicatorii
măsurabili stabiliţi pentru a se evidenţia atingerea acestora.

Oferta educaţională

Motivare - Furnizează informaţiile care vor fi disponibile
publicului larg despre unitatea de învăţământ, despre misiunea
şi viziunea unităţii de învăţământ, despre modul în care vor
fi utilizate resursele disponibile pentru atingerea obiectivelor
stabilite.

Actul de dobândire a personalităţii
juridice de către persoana
ce solicită înfiinţarea unităţii
respective de învăţământ/nivelului
de învăţământ /specializării/
calificării profesionale

Cerinţă - Statutul persoanei juridice (copie), actul constitutiv
(copie) – dacă este cazul, actul de dobândire a personalităţii
juridice.
Motivare - Furnizează informaţii privind obiectul de activitate
al iniţiatorului şi dreptul acestuia de a desfăşura activităţi
educaţionale de un anumit nivel/tip.
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Actele privind deţinerea în
proprietate, în administrare sau în
folosinţă, după caz, a spaţiilor şi a
bazei materiale

Cerinţă - Documente de proprietate/de deţinere în folosinţă
(contracte de închiriere, documente de comodat), asumate
(semnate şi ştampilate) şi înregistrate la iniţiator şi la
administraţia financiară (dacă este cazul).
În situaţia folosirii unor spaţii închiriate din cadrul unor unităţi
de învăţământ de stat (aflate în administrarea consiliilor locale),
se vor prezenta documente de deţinere valide, încheiate cu
respectarea procedurilor legale.
Motivare – Documentele demonstrează faptul că iniţiatorul
dispune de spaţii suficiente şi adecvate şcolarizării şi efectivelor
de elevi pe care le are în vedere.

Certificatul de înregistrare fiscală a
persoanei juridice

Cerinţă – copie simplă
Motivare – Probează faptul că iniţiatorul are personalitate
juridică, furnizează informaţii privind CUI/CIF

Lista dotărilor disponibile (mobilier
şi echipament didactic; PC –uri –
număr, generaţie) şi regimul juridic
al acestora

Cerinţă - Lista trebuie să fie un document asumat (semnat
şi ştampilat) care să menţioneze, pentru fiecare categorie
în parte, numărul elementelor deţinute şi regimul juridic al
acestora (proprietate, închiriere, donaţie, comodat).
Motivare – Furnizează informaţii privind tipul/felul dotărilor
deţinute.

Lista cu fondul de carte propriu
(număr de volume, domeniul
de referinţă, valoare totală) din
dotarea bibliotecii

Cerinţă - Lista trebuie să fie un document asumat (semnat
şi ştampilat) care să menţineze, pentru fiecare domeniu de
referinţă în parte, numărul de volume şi valoarea.
Motivare – Furnizează informaţii privind tipul/felul dotărilor
deţinute.

Autorizaţia sanitară de funcţionare,
vizată pe anul în curs ( pentru
spaţiul în care se va desfăşura
activitatea instructiv – educativă )

Cerinţă – copia simplă a documentului emis de Direcţia de
Sănătate Publică, în termen de valabilitate, pentru locaţia în care
se va desfăşura activitatea de învăţământ corespunzătoare
nivelului pentru care se solicită autorizarea.
În situaţia în care iniţiatorul este societate comercială, se va
prezenta Procesul –verbal (emis de către Direcţia de Sănătate
Publică) de constatare a condiţiilor igienico - sanitare.
Motivare – Probează faptul că spaţiul deţinut respectă
normele de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea
şi instruirea copiilor şi tinerilor.

Avizul PSI (pentru spaţiul în care se
va desfăşura activitatea instructiv –
educativă)

Cerinţă – copia simplă a documentului emis de Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă, în termen de valabilitate, pentru locaţia
în care se va desfăşura activitatea de învăţământ.
Deţinătorul avizului are obligaţia de a solicita autorizaţia
de securitate la incendiu după efectuarea recepţiei, la
terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcţiune a
construcţiilor ori amenajărilor pentru care s-a obţinut acest
document.
De aceea, la finalizarea lucrărilor de amenajare/reabilitare/
reconstrucţie, obligaţia iniţiatorului este de a prezenta autorizaţia
de securitate de incendiu.
În situaţia în care, pentru imobilul în care se va desfăşura activitatea
de învăţământ, nu este necesară obţinerea/deţinerea Avizului
PSI/Autorizaţiei PSI, se va prezenta răspunsul Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă privitor la acest aspect.
Motivare – Probează faptul că imobilul corespunde normelor
privitoare la apărarea împotriva incendiilor.
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Lista planurilor de învăţământ
aprobate de MEN ce vor fi utilizate
în unitatea de învăţământ

Cerinţă - Lista trebuie să fie un document asumat (semnat şi
ştampilat).
Motivare – Probează faptul că iniţiatorul cunoaşte planurile de
învăţământ în vigoare, pentru nivelul/ specializarea/calificarea
profesională în procedură de autorizare şi îşi asumă că le va
utiliza întocmai.

Lista programelor şcolare aprobate
de MEN ce vor fi utilizate în
unitatea de învăţământ

Cerinţă - Lista trebuie să fie un document asumat (semnat şi
ştampilat).
Motivare – Probează faptul că iniţiatorul cunoaşte programele
şcolare în vigoare, aferente planurilor de învăţământ
anterior prezentate, pentru nivelul/ specializarea/calificarea
profesională în procedură de autorizare şi îşi asumă că le va
utiliza întocmai.

Lista de auxiliare curriculare ce
vor fi utilizate (manuale, ghiduri,
metodologii, soft-uri, CD-uri etc.)
corespunzătoare tipului, nivelului
şi formei de învăţământ

Cerinţă - Lista trebuie să fie un document asumat (semnat şi
ştampilat).
Motivare – Furnizează informaţii privind auxiliarele curriculare
care vor fi utilizate.

Lista cadrelor didactice care vor
funcţiona în unitatea de învăţământ

Cerinţă - Lista trebuie să fie un document asumat (semnat şi
ştampilat), cu precizarea nominală a postului/catedrei pe care
fiecare cadru didactic îl va ocupa.
Motivare – Furnizează informaţii privind numărul cadrelor
didactice identificate care îşi vor desfăşura activitatea în
noua şcoală/ pentru noua specializare/pentru noua calificare
profesională.

Declaraţia-angajament a fiecărui
cadru didactic

Cerinţă - Document asumat (semnat), cu precizarea nominală
a postului/catedrei pe care fiecare cadru didactic îl va ocupa.
În situaţia în care şcoala funcţionează deja, iar cadrele
didactice menţionate în listă sunt angajate ale acesteia, nu
mai sunt sunt necesare declaraţii angajament.
Motivare – Probează faptul că respectivele cadre didactice
identificate doresc să îşi desfăşoare activitatea în noua şcoală/
pentru noua specializare /pentru noua calificare profesională.

Statul de funcţii pentru personalul
ce urmează a fi angajat în unitatea
de învăţământ

Cerinţă - Document asumat (semnat şi ştampilat), cu
precizarea nominală a fiecărui cadru didactic, didactic auxiliar
şi nedidactic care îşi va desfăşura activitatea în noua şcoală/
pentru noua specializare/pentru noua calificare profesională, a
postului/catedrei pe care îl va ocupa, a studiilor în baza cărora
se face angajarea, a numărului de norme/ore din încadrare.
Motivare – Furnizează informaţii privind numărul şi calificarea
personalului care îşi va desfăşura activitatea în noua şcoală/
pentru noua specializare/pentru noua calificare profesională.

Copia modelului de contract de
şcolarizare ce va fi utilizat

Cerinţă – Copia simplă a documentului.
Motivare – Probeaza faptul că furnizorul de educaţie se va
obliga să desfăşoare activităţi educative de anumit nivel şi în
anumite condiţii expres prevăzute.

Regulamentul intern/proiectul de
regulament intern al unităţii de
învăţământ

Cerinţă – Copia simplă a documentului.
Motivare – Probeaza faptul că furnizorul de educaţie se
va obliga să desfăşoare activităţi educative în conformitate
cu Legea Educaţiei Naţionale republicată, cu modificările
si completările ulterioare, cu Legea 53/2003 (Codul Muncii)
republicată, cu modificările si completările ulterioare si cu
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar.
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După cum se observă, ARACIP este doar una dintre autorităţile căreia furnizorul de educaţie trebuie
să i se adreseze, dar ea nu se substituie nici Direcţiei de Sănătate Publică, nici Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă şi nici altor autorităţi ale căror atribuţii se răsfrâng şi asupra activităţilor
de educaţie.
Prin urmare, ARACIP nu verifică în mod direct respectarea condiţiilor privind sănătatea şi
securitatea copiilor/elevilor, ci solicită prezentarea documentelor emise de autorităţile competente
în domeniu, care să probeze respectarea legislaţiei specifice

3.2. Vizita de evaluare externă
Vizita la faţa locului se realizează pentru a se verifica:
● îndeplinirea standardelor de evaluare,
● respectarea legislaţiei în domeniul învăţământului,
● conformitatea cu realitatea pentru documentele din raportul de evaluare internă depus
la ARACIP.
La această vizită participă, în calitate de observatori, reprezentanţi ai inspectoratului şcolar, ai
iniţiatorului, ai agenţilor economici, ai comunităţii locale.
Programul vizitei de evaluare (ANEXA 3.b) se transmite anterior, pentru ca iniţiatorul să
înţeleagă cum anume va decurge această etapă, care sunt momentele ei şi care este obiectivul
fiecărui moment:
Pentru a se stabili adecvarea acestora la nivelul de şcolarizare/
specializarea/calificarea profesională care va fi iniţiat/iniţiată şi numărul
Vizitarea spaţiilor
suficient faţă de planul de şcolarizare prognozat.
deţinute
În aceste spaţii vor fi identificate şi analizate dotările existente (adecvare,
număr suficient).
Interviul cu
membrii echipei
manageriale

Consultarea
documentelor
solicitate
furnizorului
de educaţie şi
discuţii cu echipa
managerială

Pentru a înţelege viziunea pe care furnizorul de educaţie/şcoala o are
privind dezvoltarea instituţională ulterioară şi orientarea ei către servicii
educaţionale de calitate.
Pentru:
● a stabili conformitatea cu realitatea pentru documentele din raportul de
evaluare internă depus la ARACIP,
● a analiza calificarea resurselor umane implicate,
● a verifica dreptul de folosinţă pentru spaţiile vizitate şi dotările
prezentate,
● a evalua, din punct de vedere calitativ, documentele de proiecţie
mangerială, precum şi pe cele privind managementul şi asigurarea calităţii.

Îndeplinirea descriptorilor (cerinţelor) din standardele de autorizare este urmărită, de obicei,
prin prisma „principiului triangulaţiei”, adică al probării din trei surse (observare directă, analiza
documentelor, opinii ale persoanelor implicate).
Fiind o evaluare de început, când, în multe cazuri, şcoala se înfiinţează, este fundamentată mai
mult pe documente, pe discuţii şi pe vizitarea spaţiilor (încă nepopulate de copii/elevi şi cadre didactice).

MANUALUL DE EVALUARE EXTERNĂ A CALITĂŢII

19

3.3. Rezultatele vizitei
Evaluarea externă se finalizează cu:
•

Un raport, în care se consemnează îndeplinirea/neîndeplinirea standardelor de autorizare de
funcţionare provizorie, ca cerinţe minime de calitate pentru ca un furnizor de educaţie/ şcoală săşi înceapă activitatea, să poată funcţiona cu noi niveluri/specializări /calificări profesionale,

şi
•

propuneri către Ministerul Educaţiei Naţionale privind autorizarea/neautorizarea,
respectivilor furnizori de educaţie/şcoli.

Rezultatul vizitei, îndeplinirea parţială sau totală a cerinţelor minimale stabilite de lege,
sunt cunoscute imediat de către furnizorul de educaţie/şcoală din conţinutul procesului –
verbal care se redactează la sfârşitul acesteia (asumat de membrii comisiei de evaluare şi luat la
cunoştinţă atât de observatori, cât şi de reprezentanţii şcolii).
Raportul de evaluare externă este discutat în Consiliul ARACIP, iar propunerea de acordare/
neacordare a autorizaţiei de funcţionare provizorie este făcută publică pe site-ul ARACIP.
Ordinul de ministru de autorizare/neautorizare de funcţionare provizorie este adus la cunoştinţa
furnizorului de educaţie/ şcolii şi trebuie pus în aplicare din anul şcolar următor (ANEXA 8).
Ordinul de ministru de autorizare/neautorizare de funcţionare provizorie şi raportul de evaluare
devin publice, pe site-ul ARACIP, fiind astfel la dispoziţia oricărui potenţial beneficiar.

3.4. Principalele activităţi ale şcolii autorizate în primul an de
funcţionare
După emiterea ordinului de ministru de autorizare de funcţionare provizorie, încep să „curgă”
drepturile şi obligaţiile furnizorului de educaţie/ şcolii:
● obţinerea personalităţii juridice pentru unitatea de învăţământ,
● angajarea, în cadrul şcolii, a personalului didactic anterior identificat,
● organizarea admiterii la studii (înscrierea copiilor/ elevilor),
● semnarea contractelor educaţionale,
● desfăşurarea activităţilor manageriale şi educaţionale,
● gestionarea de cataloage şcolare şi registre matricole,
● emiterea de foi matricole,
● transferul elevilor către/de la alte şcoli autorizate/acreditate private şi/sau de stat,
● realizarea procedurilor de autoevaluare şi a Raportului anual de evaluare internă – RAEI,
.... adică, abia acum începe „greul” dar şi măiestria managerială şi didactică!
Numai de şcoală, de directorul şi de profesorii ei depinde dacă tot ceea ce a fost întreprins
până acum a fost „în van” şi „se duce pe apa sâmbetei”, sau continuă, atrăgând şi păstrând
beneficiari. Ceea ce s-a probat până acum, că „se ştie” ce trebuie făcut - management
srategic - şi că „există” - resurse, facilităţi şi structuri instituţionale - trebuie să fie dus
până la capăt, adică „să se facă”.
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4.Evaluarea externă pentru acreditare
Ce? Capitolul prezintă ce „se cere” prin acest tip de evaluare şi ce „se urmăreşte”.
De ce? Pentru ca furnizorul de educaţie/şcoala să poată înţelege corect acest demers de

evaluare şi să obţină un rezultat favorabil la finalul ei.

Acreditarea, adică recunoaşterea funcţionării conforme şi intrarea în sistemul naţional de
educaţie, implică cel de-al doilea tip de evaluare externă „din viaţa” unei şcoli. Ea se realizează la
solicitarea furnizorului de educaţie, după încheierea unui ciclu de şcolarizare, în termen de maxim
2 ani de la absolvirea primei promoţii.
Aşa cum s-a mai menţionat, după autorizare, şcoala trebuie să demonstreze că, ceea ce are
de făcut, „chiar face”, adică:
● are o abordare „corectă” faţă de serviciul educaţional pe care îl prestează,
adoptând cele mai bune decizii pentru ca fiecare copil/elev să poată progresa,
să se poată dezvolta,
● se integrează în comunitate şi răspunde cerinţelor acesteia,
● depune toate eforturile pentru a atrage şi păstra beneficiarii,
● desfăşoară activităţi în limitele legalităţii şi la parametri normali.
Acestea sunt aspectele care vor fi urmărite prin evaluarea externă în vederea acreditării.
Evaluarea externă presupune (ANEXA 2.a.):
● depunerea unei documentaţii – raport de evaluare internă,
● o vizită de evaluare „in situ” (la faţa locului),
● emiterea ordinului ministrului educaţiei.

4.1. Documentaţia necesară: cerinţe
Componentă

Cerinţă/Motivare a solicitării documentului

Fişa - tip a raportului de
evaluare internă

Cerinţă - Completată în formatul specificat de ARACIP, asumată de
iniţiator/ directorul unităţii de învăţământ (adică semnată şi ştampilată).
Motivare - Furnizează informaţii despre iniţiator şi resursele disponibile,
despre nivelurile – specializările/calificările profesionale şcolarizate;
pe baza ei, se stabileşte dacă şcoala poate solicita acreditarea pentru
nivelul /specializarea/calificarea profesională respectivă.

Studiul diagnostic privind
stadiul de dezvoltare a unităţii
de învăţământ preuniversitar,
precum şi eficienţa internă şi
externă a unităţii de învăţământ,
pe ultimul ciclu de învăţământ.

Cerinţă - Înregistrat la şcoală şi asumat de directorul unităţii de
învăţământ (semnat şi ştampilat).
Motivare - Furnizează informaţii despre activitatea, resursele şi
rezultatele ultimului ciclu de învăţământ încheiat şi fundamentează
noul proiect de dezvoltare.

Noul proiect de dezvoltare
instituţională, în baza
diagnozei realizate şi prin
comparaţie cu proiectul iniţial,
realizat pe termen de 5 ani

Cerinţă - Înregistrat la şcolă şi asumat de directorul unităţii de
învăţământ (semnat şi ştampilat).
Motivare - Furnizează informaţii despre misiunea şi viziunea unităţii de
învăţământ, despre modul în care vor fi utilizate resursele disponibile
pentru atingerea obiectivelor stabilite, raportat la rezultatele obţinute.

Cerinţă - Înregistrate la şcoală.
Planurile operaţionale pe
Motivare - Furnizează informaţii cu privire la modul în care au fost
ultimii 3 ani, care să cuprindă
implementate diferite activităţi (pentru atingerea obiectivelor stabilite),
şi evaluarea atingerii
care au fost/sunt responsabilităţile, care sunt indicatorii măsurabili
obiectivelor propuse.
stabiliţi pentru a se evidenţia atingerea acestora.
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Oferta educaţională pentru anul
şcolar în curs/următor, după caz

Motivare - Furnizează informaţiile care sunt disponibile publicului
larg despre unitatea de învăţământ, despre misiunea şi viziunea
acesteia, despre modul în care au fost utilizate resursele disponibile
pentru atingerea obiectivelor stabilite. Oferta educaţională trebuie
să se coreleze cu resursele disponibile.

Actul de înfiinţare a unităţii de
învăţământ preuniversitar respective

Cerinţă – copie simplă
Motivare – Furnizează informaţii privind anul şcolar din care a
început să funcţioneze şcoala.

Lista protocoalelor, acordurilor de
colaborare, parteneriatelor încheiate
de unitatea de învăţământ, pe ultimul
ciclu de învăţământ

Cerinţă - Lista trebuie să fie un document asumat (semnat şi
ştampilat). Protocoalele/acordurile de colaborare/parteneriatele
sunt încheiate în domenii de interes pentru nivelul/specializarea/
calificarea profesională şcolarizat/şcolarizată.
Motivare – Furnizează informaţii despre modul în care şcoala s-a
integrat în comunitate.

Modelul de contract de şcolarizare
utilizat în unitatea de învăţământ,
dacă este cazul

Cerinţă – copie simplă
Motivare – Furnizează informaţii privind respectarea prevederilor
stipulate în Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar.

Situaţiile privind rezultatele elevilor
la examenele de finalizare a studiilor,
performanţele obţinute la concursuri
şi olimpiade şcolare, respectiv
situaţiile privind inserţia absolvenţilor
pe piaţa forţei de muncă, după caz

Cerinţă – copie simplă
Motivare – Furnizează informaţii privind eficienţa externă a unităţii
de învăţământ. Situaţiile privind rezultatele copiilor trebuie să fie
corelate cu informaţiile din Studiul diagnostic privind stadiul de
dezvoltare a unităţii de învăţământ pe ultimul ciclu de învăţământ.

Lista planurilor de învăţământ şi a
programelor şcolare aprobate de
MEN şi utilizate în cadrul unităţii
de învăţământ, pe ultimul ciclu de
învăţământ

Cerinţă - Lista trebuie să fie un document asumat (semnat şi
ştampilat).
Motivare – Furnizează informaţii privind planurile de învăţământ
şi programele şcolare utilizate în cadrul şcolii, pe ultimul ciclu de
învăţământ, pentru nivelul/ specializarea/calificarea profesională
în procedură de acreditare.

Oferta curriculară (curriculumul
diferenţiat/curriculumul la decizia
şcolii/curriculumul în dezvoltare
locală pentru nivelul de învăţământ/
specializarea/calificarea profesională,
după caz, pentru care se solicită
acreditarea), pe ultimul ciclu de
învăţământ

Cerinţă - Lista trebuie să fie un document asumat (semnat şi
ştampilat).
Motivare – Furnizează informaţii privind oferta curriculară
dezvoltată (CD/CDŞ/CDL) pe ultimul ciclu de învăţământ şi
adecvarea ei pentru nivelul de învăţământ/specializarea/calificarea
profesională pentru care se solicită acreditarea.

Actele privind încadrarea cu personal,
pe ultimul ciclu de învăţământ (copii
de pe statele de funcţii), precum
şi actele care atestă participarea
acestora la cursuri de formare
continuă şi la alte forme de dezvoltare
profesională

Cerinţă – copie simplă
Motivare – Furnizează informaţii privind încadrarea cu personal
(didactic, didactic auxiliar şi nedidactic), pe ultimul ciclu de
învăţământ, corelat cu planul de şcolarizare realizat şi prezentat.
Cursurile/alte forme de dezvoltare profesională urmate sunt
corelate cu specificul activităţii desfăşurate de personal.

Cerinţă - Documente de proprietate/de deţinere în folosinţă
(contracte de închiriere, documente de comodat), asumate
(semnate şi ştampilate) şi înregistrate la unitatea de învăţământ şi
Actele privind deţinerea în proprietate la administraţia financiară (dacă este cazul).
În situaţia folosirii unor spaţii închiriate din cadrul unor unităţi de
sau în folosinţă a bazei materiale
învăţământ de stat (aflate în administrarea consiliilor locale), se vor
(copii de pe actele de provenienţă,
respectiv copii de pe contractele de prezenta documente de deţinere valide, încheiate cu respectarea
procedurilor legale.
închiriere, în formă autentificată)
Motivare – Documentele demonstrează faptul că şcoala dispune
de spaţii suficiente şi adecvate şcolarizării şi efectivelor de copii/
elevi înmatriculaţi.
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Lista obiectelor de inventar şi a
mijloacelor fixe aflate în proprietatea
unităţii de învăţământ (provenienţa
acestora, data de înregistrare,
valoarea acestora)

Actele privind evaluarea internă a
calităţii si funcţionarea structurilor
responsabile cu asigurarea calităţii
(regulamentul de funcţionare
a comisiei pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii şi strategia de
asigurare a calităţii)

Cerinţă - Lista trebuie să fie un document asumat (semnat şi
ştampilat) care să menţioneze, pentru fiecare categorie în parte,
numărul elementelor deţinute, provenienţa (cumpărare, donaţie),
data de înregistrare şi valoarea de inventar.
În situaţia în care şcoala dispune (prin închiriere, comodat) şi
de alte obiecte de inventar, acestea se vor menţiona separat un document asumat (semnat şi ştampilat) care să menţioneze,
pentru fiecare categorie în parte, numărul elementelor deţinute,
provenienţa (închiriere, comodat), perioada de deţinere.
Motivare – Furnizează informaţii privind tipul/felul dotărilor
deţinute în proprietate şi în folosinţă.
Cerinţă – copie simplă
Motivare – Furnizează informaţii despre procesul de evaluare
internă – responsabilităţi, rezultate şi elementele de îmbunătăţire/
de progres implementate de şcoală.

Actele privind inspecţiile şi
controalele efectuate în unitatea
de învăţământ pe ultimul ciclu de
învăţământ, conform Registrului de
procese - verbale de inspecţii

Cerinţă – copie simplă
Motivare – Furnizează informaţii despre domeniile de interes/
problemele vizate de inspecţiile şi controalele efectuate în unitatea
de învăţământ pe ultimul ciclu de învăţământ, precum şi despre
rezultatele acestora.

Autorizaţia sanitară de funcţionare
pentru fiecare dintre spaţiile utilizate
în procesul instructiv - educativ
(vizată pentru anul şcolar în curs)

Cerinţă – copia simplă a documentului emis de organismul
responsabil, în termen de valabilitate, pentru locaţia în care se
va desfăşura activitatea de învăţământ corespunzătoare nivelului
pentru care se solicită autorizarea.
În situaţia în care iniţiatorul este societate comercială, se va
prezenta Procesul –verbal (emis de către organismul responsabil)
de constatare a condiţiilor igienico - sanitare.
Motivare – Probează faptul că spaţiul deţinut respectă normele
de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea
copiilor şi tinerilor.

Cerinţă – copia simplă a documentului emis de Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă, în termen de valabilitate, pentru locaţia în care
se va desfăşura activitatea de învăţământ.
Deţinătorul avizului are obligaţia de a solicita autorizaţia de
securitate la incendiu după efectuarea recepţiei, la terminarea
lucrărilor sau înainte de punerea în funcţiune a construcţiilor ori
amenajărilor pentru care s-a obţinut acest document.
Avizul PSI pentru fiecare dintre
De aceea, la finalizarea lucrărilor de amenajare/reabilitare/
spaţiile utilizate în procesul instructiv
reconstrucţie, obligaţia iniţiatorului este de a prezenta autorizaţia de
- educativ (în perioada de valabilitate)
securitate de incendiu.
În situaţia în care, pentru imobilul în care se va desfăşura activitatea
de învăţământ, nu este necesară obţinerea/deţinerea Avizului PSI/
Autorizaţiei PSI, se va prezenta răspunsul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă privitor la acest aspect.
Motivare – Probează faptul că imobilul corespunde normelor
privitoare la apărarea împotriva incendiilor.
Actele privind asigurarea securităţii
şi sănătăţii elevilor şi personalului
în incinta şcolii şi în vecinătatea
acesteia (protocoale şi contracte
privind asistenţa medicală, pază etc.)

Cerinţă – copii simple
Motivare – Probează faptul că şcoala a întreprins demersurile
necesare şi oportune pentru ca securitatea şi sănătatea copiilor/
elevilor şi a personalului şcolii să fie asigurate.

Certificatul de atestare fiscală

Cerinţă – copia simplă a documentului emis de Administraţia
finanţelor publice.
Motivare – Probează faptul că şcoala şi-a îndeplinit obligaţiile
legale de luare în evidenţa fiscală.
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4.2. Vizita de evaluare externă
Vizita la faţa locului se realizează pentru a se verifica:
● îndeplinirea standardelor de funcţionare,
● respectarea legislaţiei în domeniul învăţământului,
● conformitatea cu realitatea pentru documentele din raportul de evaluare internă depus
la ARACIP.
Şi la această vizită participă, în calitate de observatori, reprezentanţi ai inspectoratului şcolar,
ai iniţiatorului, ai agenţilor economici, ai comunităţii locale, alţii.
Programul vizitei de evaluare (ANEXA 3.c.) se transmite anterior, pentru ca iniţiatorul să
înţeleagă cum anume va decurge această etapă şi care sunt momentele ei:
Pentru a se stabili adecvarea acestora la nivelul de şcolarizare/
specializarea/calificarea profesională şcolarizată şi numărul suficient
Vizitarea spaţiilor deţinute faţă de planul de şcolarizare realizat.
În aceste spaţii vor fi identificate şi analizate dotările existente (adecvare,
număr suficient).
Pentru a se identifica ethosul şcolii, acele elemente care transcend
Observarea
hârtiilor – atmosfera, relaţiile interpersonale stabilite, valorile promovate,
atitudini, comportamente.
Pentru a culege informaţii privind:
• relaţia profesor – elev,
• modul în care se derulează procesul de predare – învăţare – evaluare,
Interviul cu membri ai
• modul în care este urmărit progresul fiecărui copil/ elev,
personalului didactic
• îmbunătăţirea activităţii pe baza feedback-ului primit,
• comunicarea externă cu părinţii,
• tipul de management promovat în şcoală,
• implicarea în procesul de autoevaluare.
Pentru a culege informaţii privind:
• coordonarea procedurilor de autoevaluare,
Interviul cu membrii CEAC • formularea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor
educaţionale,
• elaborarea Raportului anual de evaluare internă.
Pentru a culege informaţii privind:
• cultura organizaţională,
• tipul de management practicat,
• climatul organizaţional creat,
Interviul cu membrii echipei
• sprijinul acordat cadrelor didactice,
manageriale
• comunicarea externă cu comunitatea locală, cu alte instituţii cu rol
în educaţie,
• viziunea asupra dezvoltării instituţionale ulterioare,
• rezultatele autoevaluării şi măsurile de îmbunătăţire implementate.
Pentru a se identifica opiniile persoanelor implicate în activitatea
Aplicarea de chestionare
şcolară privind aspectele evaluate.
Pentru a se culege informaţii privind:
• respectarea curriculumului aprobat şi declarat,
Asistenţele la lecţii şi la
• strategiile didactice folosite – metode, mijloace, forme de
activităţi extraşcolare
organizare,
• tipul de interacţiune stabilit cu copilul/elevul,
• implicarea copiilor/elevilor în activităţile didactice şi extradidactice.
Pentru a se culege informaţii privind:
Interviurile cu elevi şi/sau
• calitatea comunicării cu cadrele didactice şi feedback-ul obţinut,
părinţi, agenţi economici,
• orientarea procesului de predare – învăţare – evaluare către
reprezentanţi ai comunităţii
nevoile specifice menţionate ale elevilor,
locale
• asigurarea unui mediu educaţional adecvat învăţării.
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Pentru:
• a stabili conformitatea cu realitatea pentru documentele din
Consultarea documentelor
raportul de evaluare internă depus la ARACIP,
solicitate furnizorului de
• a analiza calificarea resurselor umane implicate,
educaţie şi discuţii cu echipa • a verifica dreptul de folosinţă pentru spaţiile vizitate şi dotările
managerială
prezentate,
• a evalua, din punct de vedere calitativ, documentele de proiecţie
managerială, dar şi pe cele privind managementul operaţional.
Pentru a se culege informaţii privind:
• rezultatele preconizate şi cele obţinute, şi în termeni de rezultate
Analiza rezultatelor
şcolare (note/certificate de calificare/atestate), dar şi în termeni de
atitudini, valori recunoscute şi valori asumate.

Şi în acest caz, îndeplinirea descriptorilor (cerinţelor) din standardele de acreditare este
urmărită, de obicei, prin prisma „principiului triangulaţiei”, adică al probării din trei surse (observare
directă, analiza documentelor, opinii ale persoanelor implicate).
De exemplu:
„implicarea elevilor în activităţile didactice”, se poate:
• identifica în proiectele de lecţii,
• observa prin asistenţe la lecţii,
• măsura prin aplicarea de chestionare /în interviuri.

Sau:
identificarea canalelor utilizate în „comunicarea externă cu părinţii” şi a eficienţei acesteia, se poate:
• observa în mod direct, în cadrul vizitei efectuate în spaţiile şcolare, prin identificarea
elementelor afişate,
• măsura prin analiza informaţiei transmise (utilă, suficientă, adecvat prezentată),
• măsura prin aplicarea de chestionare/în interviuri.

Fiind o evaluare prin care se urmăreşte existenţa resurselor, facilităţilor şi structurilor
instituţionale, dar, mai ales, funcţionarea acestora la nivel minim acceptabil, pentru
obţinerea rezultatelor stabilite prin lege, sunt urmărite şi solicitate şi documente reglementate
prin toate actele normative care au impact asupra şcolii, respectiv prin:
● Legea educaţiei naţionale, Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
● Legislaţia subsecventă Legii educaţiei naţionale, cu modificările şi completările
ulterioare,
● Documentele solicitate de terţi (care nu fac parte din sistemul de învăţământ), respectiv:
a. documentele privind managementul financiar;
b. documentele prevăzute în legislaţia privind auditul,
c. documentele care se referă la sănătatea şi siguranţa elevilor şi a personalului,
d. documentele cerute de legislaţia privind arhivarea documentelor;
e. documentele cerute de legislaţia privind accesul la informaţiile cu caracter public,
f. documentele cerute prin legislaţia de mediu.
În evaluare, se verifică existenţa documentelor solicitate de terţi (autorităţi competente din afara
sistemului de învăţământ) şi corelarea acestora cu documentele de acreditare întocmite.

O prezentare a bazei legale actuale privind documentele pe care o unitate de învăţământ trebuie
să le gestioneze, pentru a demonstra funcţionarea corespunzătoare, se regăseşte în ANEXA 4.
Multitudinea acestora duce la câteva concluzii importante:
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● O şcoală este un sistem de foarte mare complexitate,
● Birocraţia (sperăm pozitivă) are surse multiple, nu este generată în primul rând de ARACIP,
● Buna funcţionare nu este demonstrată doar de hârtii, chiar dacă absenţa acestora devine
culpa directorului. Adevărata măiestrie managerială constă în concentrarea pe conţinuturile
educaţionale, cu îndeplinirea tuturor obligaţiilor formale (hârtii în ordine şi la timp).

4.3. Rezultatele vizitei
Evaluarea externă se finalizează cu:
•

propunerile ARACIP către Ministerul Educaţiei Naţionale privind acreditarea/
neacreditarea şcolii/nivelului /specializării/calificării profesionale.

şi
•

un raport, în care se consemnează îndeplinirea/neîndeplinirea standardelor de
acreditare, ca cerinţe minime de calitate pentru ca o şcoală autorizată să poată intra în
sistemul naţional de învăţământ,

Rezultatul vizitei, îndeplinirea parţială sau totală a cerinţelor minimale stabilite de
lege, sunt cunoscute imediat de către şcoală din conţinutul procesului – verbal care se
redactează la sfârşitul acesteia (înregistrat, întocmit de membrii comisiei de evaluare şi luat la
cunoştinţă sub semnătură atât de observatori, cât şi de reprezentanţii şcolii).
Raportul de evaluare externă este discutat în Consiliul ARACIP, iar propunerea de acordare/
neacordare a acreditării este făcută publică pe site-ul ARACIP.
Ordinul de ministru de acreditare/ neacreditare este adus la cunoştinţa şcolii şi trebuie
pus în aplicare din anul şcolar următor (ANEXA 9).
Ordinul de ministru de acreditare/ neacreditare şi raportul de evaluare devin publice,
pe site-ul ARACIP, fiind astfel la dispoziţia oricărui beneficiar.

4.4. Drepturile şi obligaţiile şcolii acreditate
După emiterea ordinului de ministru de acreditare, încep să „curgă” drepturile şi obligaţiile
şcolii, unele dintre ele specifice acestei noi etape din viaţa şcolii, respectiv:
● organizarea examenelor de absolvire şi de certificare stabilite de lege,
● emiterea de diplome, certificate şi acte de studii recunoscute, în urma organizării
examenelor de absolvire şi de certificare stabilite de lege,
● gestionarea de diplome, certificate şi acte de studii recunoscute.
Alte drepturi şi obligaţii au fost acordate de la autorizare, respectiv:
●
●
●
●

organizarea admiterii la studii (înscrierea copiilor/ elevilor),
semnarea contractelor educaţionale,
desfăşurarea activităţilor manageriale şi educaţionale,
gestionarea resurselor umane (cadre didactice, personal didactic auxiliar şi nedidactic),
cu respectarea prevederilor legale privind calificarea, angajarea şi evaluarea acestora,
precum şi a celor privind procentul cadrelor didactice titulare,
● gestionarea de cataloage şcolare şi registre matricole,
● emiterea de foi matricole,
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● transferul elevilor către/de la alte şcoli autorizate/acreditate, private şi/sau de stat,
● realizarea procedurilor de autoevaluare şi a Raportului anual de evaluare internă –
RAEI.

MANUALUL DE EVALUARE EXTERNĂ A CALITĂŢII

27

5.Evaluarea externă periodică
Ce? Capitolul prezintă ce „se cere” prin acest tip de evaluare şi ce „se urmăreşte”.
De ce? Pentru ca furnizorul de educaţie/şcoala să poată înţelege corect acest demers

de evaluare şi să obţină un rezultat reprezentativ la final şi să obţină un rezultat favorabil la
finalul ei.
Dacă autorizarea şi acreditarea sunt demersuri unice, de start de etapă, evaluarea externă
periodică este cel de-al treilea tip de evaluare externă „din viaţa” unei şcoli care presupune
ritmicitate: ea se realizează, din 5 în 5 ani după acreditare, la solicitarea furnizorului de educaţie
sau la solicitarea altor persoane juridice interesate – Ministerul Educaţiei Naţionale, inspectoratele
şcolare, autorităţile publice locale, asociaţiile de părinţi.
Aşa cum s-a mai menţionat, după acreditare, şcoala trebuie să demonstreze că păstrează,
în continuare, nivelul minim al serviciilor educaţionale probat. Dar, în egală măsură, vizita de
evaluare externă periodică va evidenţia:
● progresul realizat de la ultima evaluare,
● „valoarea adăugată”, dar şi „valoarea creată”,
● satisfacţia înregistrată în rândurile beneficiarilor,
prin dezvoltarea în manieră individuală a serviciilor educaţionale, pentru îmbunătăţirea continuă a
proceselor manageriale şi educaţionale şi a rezultatelor (şcolare - note, extraşcolare – participare,
implicare, lucrul în echipă, dar şi în termeni de atitudini, valori recunoscute şi valori asumate).
Evaluarea externă periodică presupune:
• depunerea unei documentaţii – raport de evaluare internă,
• o vizită de evaluare „in situ” (la faţa locului),
• eliberarea de către ARACIP a unui atestat privind nivelul calităţii educaţiei furnizate.

5.1. Documentaţia necesară: cerinţe
Componentă

Cerinţă/Motivare a solicitării documentului

Fişa - tip a raportului de evaluare
internă

Cerinţă - Completată în formatul specificat şi asumată de
directorul unităţii de învăţământ (semnată şi ştampilată).
Motivare - Furnizează informaţii despre unitatea de
învăţământ şi resursele disponibile.

Proiectul/planul de dezvoltare
instituţională/planul de acţiune al
şcolii, pe termen de 5 ani, realizat
în baza unei diagnoze şi prin
comparaţie cu proiectul anterior

Cerinţă - Înregistrat la organizaţia şcolară şi asumat de
directorul unităţii de învăţământ (semnat şi ştampilat).
Motivare - Furnizează informaţii despre:
● dezvoltarea instituţională din perspectiva creşterii calităţii
serviciilor educaţionale,
● coerenţa ţintelor de dezvoltare strategică.

Ultimul raport anual de evaluare
internă - RAEI

Cerinţă - Înregistrat la unitatea de învăţământ.
Motivare – Furnizează informaţii cu privire la:
● cei 15 factori de risc corespunzători Hărţii naţionale a
riscului educaţional, în baza cărora se determină indicele
de eficienţă al unităţii de învăţământ,
● activităţile de îmbunătăţire realizate,
● nivelul de realizare al celor 43 de indicatori din standardele
de referinţă,
● activităţile de îmbunătăţire propuse.
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5.2. Vizita de evaluare externă
Vizita la faţa locului se realizează pentru a se verifica:
● menţinerea standardelor de acreditare şi gradul de îndeplinire a standardelor de referinţă,
● respectarea legislaţiei în domeniul învăţământului,
● identificarea nivelului de calitate al serviciilor educaţionale, raportat la indicatorii de
performanţă.
Este o evaluare complexă şi amplă, în care accentul se mută de pe analiza documentelor
de funcţionare la nivel minim de calitate, pe analiza rezultatelor copiilor/elevilor şi pe gradul
de satisfacere a aşteptărilor tuturor beneficiarilor.
Programul vizitei de evaluare (ANEXA 3.d.) se transmite anterior, pentru ca iniţiatorul să
înţeleagă cum anume va decurge această etapă şi care sunt momentele ei:
Pentru a se stabili adecvarea spaţiilor la nivelul de şcolarizare şi numărul suficient
Vizitarea organizaţiei
al acestora faţă de planul de şcolarizare.
furnizoare de
În aceste spaţii vor fi identificate şi analizate dotările existente (adecvare, număr
educaţie
suficient, asigurarea accesului).
Vizitarea operatorilor Pentru a se stabili:
economici, dacă
• respectarea, de către elevi, a programului stagiilor de practică,
este cazul
• gradul de satisfacţie a operatorului economic, faţă nivelul de pregătire al elevilor.
Pentru a se identifica ethosul şcolii, acele elemente care transcend hârtiilor
Observarea
– atmosfera, relaţiile interpersonale stabilite, valorile promovate, atitudinile,
comportamentele.
Pentru a culege informaţii privind:
• relaţia profesor – elev,
• modul în care se derulează procesul de predare – învăţare – evaluare,
• modul în care este urmărit progresul fiecărui copil/ elev,
• îmbunătăţirea activităţii pe baza feedback-ului primit,
• modul în care elevul devine subiect al propriei formări („parteneriatul” elevInterviul cu membri
cadru didactic),
ai personalului
• canalele de comunicare utilizate pentru comunicarea externă (cu părinţii),
didactic
• tipul de management promovat în şcoală,
• implicarea în procesul de autoevaluare,
• gradul de satisfacţie faţă de tipul de management ,
• valorizarea cadrelor didactice şi a elevilor în cadrul organizaţiei,
• încurajarea inovării şi creativităţii didactice,
• transparenţa rezultatelor evaluării personalului didactic.
Pentru a culege informaţii privind:
• coordonarea procedurilor de autoevaluare,
• formularea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor educaţionale,
Interviul cu membrii • elaborarea Raportului anual de evaluare internă,
CEAC
• fundamentarea deciziilor de îmbunătăţire pe dovezi (date statistice, indicatori,
rezultate ale evaluării interne şi externe),
• eficienţa măsurilor de îmbunătăţire implementate,
• transparenţa rezultatelor autoevaluării instituţionale.
Pentru a culege informaţii privind:
• cultura organizaţională,
• tipul de management practicat,
• climatul organizaţional creat,
Interviul cu membrii
• sprijinul acordat cadrelor didactice,
echipei manageriale
• viziunea asupra dezvoltării instituţionale ulterioare,
• implicarea beneficiarilor în stabilirea căilor de dezvoltare instituţională,
• rezultatele autoevaluării şi măsurile de îmbunătăţire implementate,
• promovarea educaţiei pentru diversitate şi a interculturalităţii.
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Pentru a se identifica opiniile persoanelor implicate în activitatea şcolară privind
aspectele evaluate:
• implicarea în procesul decizional (în luarea şi în implementarea deciziilor),
• adaptarea ofertei şi a serviciilor educaţionale la nevoile identificate ale
beneficiarilor,
Aplicarea de
• creşterea nivelului de satisfacţie a beneficiarilor (elevi şi părinţi) faţă de educaţia
chestionare
oferită,
• transparenţa procedurilor şi a rezultatelor evaluării performanţelor şcolare şi
extraşcolare ale elevilor,
• asigurarea accesului la educaţie pentru grupurile dezavantajate (identificate la
nivelul şcolii) prin programe, măsuri şi activităţi specifice.
Pentru a se culege informaţii privind:
• curriculumul implementat,
• strategiile didactice folosite – metode, mijloace, forme de organizare,
Asistenţele la ore
• tipul de interacţiune stabilit cu copilul/elevul,
• implicarea copiilor/elevilor în activităţile didactice,
• valorile promovate.
Pentru a se culege informaţii privind:
Interviurile cu
• calitatea comunicării cu cadrele didactice şi feedback-ul obţinut,
elevi şi/sau părinţi, • orientarea procesului de predare – învăţare – evaluare către nevoile specifice
agenţi economici,
menţionate ale beneficiarilor,
reprezentanţi ai
• asigurarea unui mediu educaţional adecvat învăţării,
comunităţii locale • implicarea în luarea deciziilor la nivel de organizaţie – în cazul consiliului local,
• orientarea dezvoltării instituţionale către priorităţile identificate la nivel local.
Consultarea
Pentru:
documentelor
• a stabili conformitatea cu realitatea pentru informaţiile din Raportul anual de
solicitate
evaluare internă depus la ARACIP,
furnizorului
• a analiza calificarea resurselor umane implicate,
de educaţie şi
• a verifica dreptul de folosinţă pentru spaţiile vizitate şi dotările prezentate,
discuţii cu echipa • a evalua, din punct de vedere calitativ, documentele de proiecţie mangerială,
managerială
dar şi pe cele de management operaţional.
Pentru a se culege informaţii privind:
• rezultatele preconizate şi cele obţinute, şi în termeni de rezultate şcolare (note/
certificate de calificare/atestate), dar şi în termeni de atitudini, valori recunoscute
Analiza rezultatelor
şi valori asumate,
• situaţia centralizată a rezultatelor şcolare pe ultimii 3 ani, comparativ cu
rezultatele la nivel de judeţ.

Şi în acest caz, îndeplinirea descriptorilor (cerinţelor) din standardele de acreditare este
urmărită, de obicei, prin prisma „principiului triangulaţiei”, adică al probării din trei surse (observare
directă, analiza documentelor, opinii ale persoanelor implicate).
De exemplu:
„Creşterea nivelului de satisfacţie a beneficiarilor (elevi şi părinţi) faţă de educaţia oferită”, se poate:
● identifica din analiza sistematică realizată de şcoală,
● observa în interviurile cu elevii/părinţii,

● măsura prin aplicarea de chestionare.
Sau:
„Progresul realizat” în utilizarea tehnologiei informatice pentru alte discipline, se poate:
● observa în mod direct, prin asistenţele la ore,
● măsura din analiza fişelor de asistenţă la ore ale directorului/directorului adjunct,
● identifica din analiza orarului şcolii,
● măsura prin aplicarea de chestionare /în interviuri.
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Sau:
„Progresul realizat” privind rezultatele elevilor, se poate:
● identifica din analiza comparativă a rezultatelor finale la examenele naţionale/examenele
de certificare a competenţelor (procente privind promovabilitatea, procente privind
încadrarea rezultatelor pe tranşe de medii),
● identifica din analiza comparativă a numărului de elevi care abandonează şcoala, sau
al celor care sunt repetenţi,
● măsura din analiza portofoliilor individuale ale elevilor,
● observa în activităţile extracurriculare (dezvoltarea de abilităţi, a „spiritului” de echipă,
a unui comportament orientat către sănătate, includere socială şi participare activă a
tinerilor în societate),
● măsura prin aplicarea de chestionare/în interviuri.

Fiind o evaluare prin care se urmăreşte mai mult decât funcţionarea, şcoala va trebui să „arate”
tot ceea ce a întreprins (în contextul social, cultural şi economic propriu) pentru ca fiecare copil/
elev să beneficieze de cel mai bun sprijin în dezvoltarea sa: dacă a fost demotivat, cum
l-a motivat; dacă a fost dezinteresat, cum l-a cointeresat; dacă a fost „slab pregătit”, cum
l-a determinat să progreseze; dacă fost motivat pentru învăţare, cum i-a suscitat interesul
pentru noutăţi; dacă a fost „bine pregătit”, cum l-a condus către performanţă.
Şi, mai ales, trebuie înţeles, că absolut toate deciziile care se iau, toate activităţile care se
realizează sunt doar „elemente” care trebuie să conducă spre copil/elev, pentru sănătatea şi
securitatea lui, pentru dezvoltarea/progresul lui.
Tot ceea ce s-a realizat, fie că este vorba despre dotări, fie că este vorba despre dezvoltarea
profesională a cadrelor didactice, trebuie să fie gândit şi realizat din perspectiva beneficiilor pe care
ulterior le vor avea procesul de predare-învăţare-evaluare, în contextul nevoilor beneficiarilor şi şcoala,
ca loc în care se modelează societatea de mâine.

5.3. Rezultatele vizitei
Evaluarea externă se finalizează cu:
● un raport, în care se consemnează îndeplinirea standardelor de acreditare şi gradul
de îndeplinire a standardelor de referinţă,
şi

● un Atestat, în care se consemnează nivelul de calitate al serviciilor educaţionale
pentru fiecare indicator evaluat, un punctaj total, indicele de eficienţă al unităţii
de învăţământ şi un punctaj final (vezi ANEXA 2.b.).
Punctajul final = Indice de eficienţă X Punctaj acordat

Tebuie menţionat că indicele de eficienţă se determină statistic de către ARACIP (în urma
analizei datelor transmise de şcoli în Raportul anual de evaluare internă - RAEI), pe baza unei
evaluări cantitative, referitoare la contextul de funcţionare şi la resursele unităţii de învăţământ,
pe de o parte şi la rezultatele obţinute cu elevii, pe de altă parte, prin corelarea performanţelor
obţinute de elevi şi a factorilor care favorizează sau defavorizează calitatea acestora.
Dacă funcţionarea şcolii la nivel minim obligatoriu se corelează cu standardele de acreditare,
descriptorii fiind evaluaţi „binar” (da/nu, sunt îndepliniţi/nu sunt îndepliniţi), deci fără acordarea
vreunui punctaj sau calificativ, nivelul calităţii serviciilor educaţionale se corelează cu îndeplinirea
unuia/mai multor/tuturor descriptorilor din standardele de referinţă, pe o scară de apreciere cu
următoarele trepte: „satisfăcător”, „bine”, „foarte bine” şi „excelent”, cu punctaj corespunzător, de
la 1 la 4 puncte.
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În situaţia în care funcţionarea şcolii, la cel puţin un indicator, se situează sub nivelul minim
obligatoriu descris de standardele de acreditare, atunci calitatea serviciilor educaţionale descrise
de respectivul indicator este apreciată ca „nesatisfăcătoare”.
Judecarea nivelului serviciilor educaţionale,
raportată la fiecare indicator
Neîndeplinirea cel puţin a unui descriptor (a unei
cerinţe) din standardele de acreditare (minime de
calitate)
Îndeplinirea tuturor descriptorilor (cerinţelor) din
standardele de acreditare (minime de calitate)
Îndeplinirea cel puţin a unui un descriptor (cerinţă)
din standardele de calitate
Îndeplinirea tuturor descriptorilor (cerinţelor) din
standardele de calitate
Definirea cel puţin a unui descriptor propriu (corelat
cu specificul socio – economic/cultural/educaţional
al zonei /regiunii de rezidenţă a şcolii) şi probarea
îndeplinirii lui

Nivelul de calitate asociat indicatorului
„Nesatisfăcător”
„Satisfăcător”
„Bine”
„Foarte Bine”
„Excelent”

Prin urmare, pentru fiecare indicator evaluat în parte se stabileşte:
● nivelul de calitate asociat acestuia,
şi

● punctajul corespunzător acestuia,
iar dacă toţi indicatorii sunt cel puţin la nivelul „Satisfăcător”, atunci pentru şcoala respectivă se
determină:
● punctajul total, ca sumă de punctaje ale tuturor indicatorilor,
● punctajul final, ca produs între punctajul total şi indicele de eficienţă.
De exemplu, dacă sunt evaluaţi, 14 indicatori, cu următoarele calificative, atunci punctajul obţinut
pentru fiecare este următorul:
Indicator 1
„Bine”
2
Indicator 2
„Bine”
2
Indicator 3
„Foarte Bine”
3
Indicator 4
„Bine”
2
Indicator 5
„Foarte Bine”
3
Indicator 6
„Foarte Bine”
3
Indicator 7
„Foarte Bine”
3
Indicator 8
„Foarte Bine”
3
Indicator 9
„Foarte Bine”
3
Indicator 10
„Foarte Bine”
3
Indicator 11
„Excelent”
4
Indicator 12
„Foarte Bine”
3
Indicator 13
„Foarte Bine”
3
Indicator 14
„Foarte Bine”
3
iar punctajul total este :
40
Pentru un indice de eficienţă de 1, 219, punctajul final este: 48,76
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Prin urmare, atunci când se analizează „cât de bună” este o şcoală, se vor avea în vedere, în
egală măsură:
● analiza rezultatelor obţinute, luând în considerare contextul şi resursele disponibile perspectiva obiectivă, prin indicele de eficienţă,
● aprecierea gradului de realizare a obiectivelor pe baza standardelor de referinţă perspectiva subiectivă, prin punctajul total,
iar punctajul final îmbină cele două perspective, fiind un rezultat care „ponderează” punctajul „brut”
(componenta subiectivă) prin indicele de eficienţă al unităţii de învăţământ (componenta obiectivă).

5.4. Școala în trei ierarhii publice
Măsurarea nivelului de calitate a educaţiei furnizate beneficiarilor de către şcoli se realizează
pornind de la premisa că „lucrurile sunt aşa cum este normal să fie”, că fiecare cadru didactic este
conştient de menirea şi importanţa pe care o are, că fiecare şcoală este conştientă de rolul pe
care îl are în dezvoltarea şi modelarea societăţii de mâine, dar, permanent, sunt avute în vedere
următoare elemente de context:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nivelul de educaţie al familiei,
Procentul elevilor din familii cu dificultăţi economice,
Procentul elevilor din familii dezorganizate,
Procentul elevilor rromi,
Procentul elevilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES),
Participarea cadrelor didactice la formarea profesională continuă,
Mobilitatea cadrelor didactice – procentul orelor ţinute de profesori noi,
Procentul orelor ţinute de cadre didactice calificate,
Spaţiul pentru educaţie pe elev,
Număr de volume din bibliotecă pe elev,
Procentul elevilor care au fişe la bibliotecă,
Număr de calculatoare pe elev,
Număr de calculatoare cu acces la internet pe elev,
Număr de absenţe motivate pe elev,
Număr de absenţe nemotivate pe elev.

Aceştia sunt cei 15 factori risc din Harta naţională a riscului educaţional care influenţează
calitatea rezultatelor obţinute de o şcoală şi se regăsesc în indicele de eficienţă.
Prin urmare, punctajul acordat de echipa de evaluatori externi este ponderat pe baza indicelui
de eficienţă, stabilit statistic în urma analizei datelor transmise de şcoli (acesta presupune,
în principal, corelarea între performanţele obţinute de elevi şi factorii care favorizează sau
defavorizează nivelul acestora).
Indicatorul de eficienţă pune în valoare meritul unităţii sau progresul - ca efort în performare
în cazul unităţilor cu resurse deficitare.
Un indice de eficienţă unitar (adică 1) arată că rezultatele obţinute sunt cele aşteptate în
mediul concret în care funcţionează şcoala; un indice supraunitar arată că rezultatele obţinute
sunt mai bune decât cele aşteptate; un indice subunitar arată că rezultate obţinute sunt mai
slabe decât cele aşteptate.
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Şcolile care înregistrează un progres în pregătirea elevilor, în ciuda unui context defavorabil, vor
obţine un indice de eficienţă peste 1, plasându-se, uneori, înaintea altora, cu tradiţie, renume şi
performanţe excepţionale, dar ale căror eforturi nu conduc la rezultate peste aşteptări sau mai
bune decât cele aşteptate.

În afara datelor privind contextul de funcţionare, condiţiile şi rezultatele obţinute, prin evaluare
externă se va stabili gradul de realizare a obiectivelor, pe baza cărora se va construi statistic
indicele de eficacitate (acesta se referă la gradul de realizare a obiectivelor unităţii, adică la
rezultatele evaluării externe). Dacă indicatorii de eficienţă contribuie la obiectivizarea rezultatelor
evaluării, indicatorii de eficacitate poartă un oarecare grad de subiectivism datorat percepţiei/
feedback-ului din partea evaluatorului.
Prin urmare, finalul evaluării externe periodice oferă trei tipuri de ierarhii, în funcţie de:
1. Punctajul obţinut în evaluarea externă
2. Indicele de eficienţă
3. Indicele de eficacitate

Aceeaşi şcoală se se poate regăsi în cele trei ierarhii pe locuri diferite, dar important este
faptul că, în oricare dintre ele, sub o formă „brută” sau „ponderată”, oricine poate identifica nivelul
calităţii serviciilor educaţionale de o şcoală şi le poate compara cu acelea ale altor şcoli, ceea ce
constituie un punct de plecare în:
● alegerea unei şcoli de către părinţi, a celei mai bune/adecvate propriului copil,
● identificarea şi promovarea unor exemple de bună practică la nivelul şcolilor care se
situează în acelaşi context social, economic şi cultural,
● finanţarea diferenţiată de către autorităţile locale,
● sprijinirea acelora care nu demonstrează îndeplinirea nivelului de calitate minim
obligatoriu stipulat prin lege.
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6.Despre managementul calităţii la nivelul fiecărui cadru didactic
sau
Cum se obţine un raport de evaluare externă favorabil?
CE?

● Ce înseamnă educaţie de calitate?
● Perspectiva cadrului didactic, a conducerii şcolii asupra managementului şi asigurării calităţii educaţiei,
prin raportare la beneficiari
● Obiectivele calităţii în învăţare
● Ciclul PDCA – plan-do-check-act (Cercul lui Deming) aplicat de cadrul didactic
● Despre procese şi despre proceduri

DE CE?
●
●
●
●
●

Pentru a ne raporta la aceleaşi înţelesuri ale educaţiei de calitate
Pentru a privi din aceeaşi perspectivă raportarea la beneficiari
Pentru a aplica cu toţii principiul că educaţia de calitate înseamnă rezultate mai bune pentru fiecare elev
Pentru a organiza pe etape activitatea în scopul obţinerii sigure a rezultatelor mai bune
Pentru a ne eficientiza activitatea

6.1. Calitatea – problematică şi concepte generale
Calitatea educaţiei a fost definită, în cadrul documentelor legale care reglementează sistemul
de învăţământ din România:
„Ansamblul de caracteristici ale unui program de studii sau program de calificare profesională şi ale
furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite standardele de calitate, precum şi aşteptările beneficiarilor.”
(Legea educaţiei naţionale, nr. 1/2011)

Definiţa inclusă în lege are două componente:
● îndeplinirea standardelor de calitate (reprezentând polul obiectiv, întrucât standardele
sunt aceleaşi pentru toate şcolile),
● îndeplinirea aşteptărilor beneficiarilor (polul subiectiv, întrucât beneficiarii sunt diferiţi
de la o şcoală la alta).
Calitatea este:
●
●
●
●
●

Definită de valoarea atribuită produsului sau serviciului.
Definită, în primul rând, de elevi, clienţii/beneficiarii serviciilor educaţionale.
Construită pe valori împărtăşite între furnizor şi beneficiar, între elevi şi şcoală.
Produsă în primul rând de oameni, la nivelul relaţiei profesor-elev.
Asigurată printr-un sistem explicit de principii, criterii, standarde şi indicatori, definit de
lege, adaptat de şcoală.
● Definită prin negociere între şcoală şi comunitate şi asumată în parteneriat.
● În permanentă evoluţie şi transformare, în funcţie de nevoile, şi ele, în evoluţie, ale
indivizilor, comunităţilor şi societăţii, ceea ce presupune o adaptabilitate şi o mai mare
flexibilitate a furnizorului de servicii (şcoala).
● Iniţiată prin autoevaluare şi inter-evaluare.
Calitatea nu este:
● Asigurarea funcţionării şcolii. Se poate vorbi de calitate numai după asigurarea unei
funcţionări corespunzătoare, la un nivel definit ca minim şi obligatoriu.

MANUALUL DE EVALUARE EXTERNĂ A CALITĂŢII

35

●
●
●
●

Responsabilitatea exclusivă a şcolii.
Produsă „la comandă” prin efectul unei legi sau al altui act normativ.
Impusă pe cale ierarhică, de către şeful de comisie, director, inspector, minister sau ARACIP.
Condiţionată numai de bani şi resurse materiale, adică „motivată” de „lipsa banilor”
(schimbarea, regândirea lecţiei, a organizaţiei nu presupun neapărat bani, ci voinţa
fiecăruia, disponibilitatea fiecăruia de a se orienta către elevi).
● Implicită şi un produs firesc al funcţionării „normale” (trebuie produsă, generată într-un
cadru bine predefinit, nu „la întâmplare”).
● Un set de proceduri, imuabile, date o dată pentru totdeauna (existenţa procedurilor nu
înseamnă calitate, ci doar o premisă a unei funcţionări corecte care poate produce calitate).
● Asigurată exclusiv prin evaluare externă (şcoala nu trebuie să aplice principiul „să
vină evaluarea externă să vedem cât suntem de buni”, ci să se autoevalueze, să îşi
măsoare nivelul, să îşi stabilească măsurile potrivite pentru a atinge nivelul dorit).
Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru orice organizaţie furnizoare de
educaţie, fiind măsurată prin rezultatele învăţării, exprimate în cunoştinţe, competenţe, valori
şi atitudini, care se obţin prin parcurgerea şi finalizarea unui nivel de învăţământ sau a unui
program de studii.
Cu alte cuvinte, profilul generic al absolventului (ce trebuie să ştie, ce trebuie să facă, cum
trebuie să fie) poate fi un ideal către care să tindă, în proiectarea calităţii, fiecare şcoală.

Calitatea educaţiei se realizează în cadrul următoarelor procese:
a. planificarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţării;
b. monitorizarea rezultatelor;
c. evaluarea internă a rezultatelor;
d. evaluarea externă a rezultatelor.
Planificarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţării presupun stabilirea,
pe baza standardelor de competenţă enumerate de programa şcolară, a profilului de competenţe
pe care trebuie să le deţină elevii absolvenţi şi planificarea conţinuturilor disciplinelor prin care
se dezvoltă aceste competenţe. Învăţarea are loc în contexte şi în situaţii diverse, dar nevoia
trasării unor linii generale dincolo de programele şcolare se simte din perspectiva dezvoltării
competenţelor cheie la elev, necesare într-un viitor într-o continuă schimbare.
După ce fiecare ştie ce are de făcut pe propria arie de funcţionare (disciplină, arie curriculară,
domeniu extracurricular) şi face efectiv, este nevoie de monitorizarea rezultatelor. Din
perspectiva conducerii de sus în jos, clasice, această sarcină este în atenţia „directorului”, aşa
cum îl defineşte legea pe conducătorul şcolii. Dacă „directorul” are o viziune de lider, a înţeles
care îi este menirea, poate valoriza, distribui puterea la nivel de şef de comisie metodică şi la
nivel de profesor, astfel încât, având conştiinţa lucrului bine făcut, fiecare să îşi ia măsurile de
îmbunătăţire imediat ce este nevoie.
Evaluarea internă a rezultatelor se face, în condiţiile enunţate anterior, la fiecare nivel: al
profesorului (ajutat de feedback-ul primit de la elev), al catedrei/comisiei metodice, al directorului,
rezultate care vor fi agregate într-o formă de ansamblu, de sinteză (în vederea identificării cauzelor
generale), bazate pe dovezi, de către Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC)
care are rolul de a propune măsurile de îmbunătăţire, în acord cu ceea ce specialiştii din zona
respectivă au identificat.
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Desigur, rezultatele evaluării interne tind să fie egale (sau aşa ar trebui să fie!) cu cele ale
evaluării externe. Discrepanţele între cele două tipuri de evaluări sunt date de o evaluare internă
incorectă, de regulă o supraevaluare, fără să fie raportată la standarde.
Evaluarea externă a rezultatelor a fost descrisă în capitolele anterioare.
În concluzie:
Scopul existenţei şcolii este învăţarea.
Realizarea acestuia se măsoară în rezultatele învăţării, exprimate în competenţe,
comportamente, valori, atitudini.
De aceea, atunci când se afirmă că o şcoală furnizează „educaţie de calitate”, ne referim la aceste
aspecte, nu la câte bibliorafturi are în „camera dovezilor” sau câte proceduri a formulat.
De seriozitatea cu care sunt furnizate serviciile educaţionale depinde respectul pentru profesia de
cadru didactic, cât şi respectul pentru învăţare.

6.2. Calitatea – concept abordat prin prisma beneficiarilor
Argument
Calitatea este un concept utilizat din ce în ce mai des în ultimul timp, mai ales atunci când
suntem în căutarea de bunuri şi servicii. Toţi vrem ca, ceea ce ne dorim şi, mai ales, plătim (!),
produs sau serviciu, să fie „de calitate”. Evident, des constatăm că parcă nu mai sunt bunuri de
folosinţă îndelungată, că se perimează repede sau...se strică imediat ce ies din garanţie, deci
calitatea este raportabilă la un context temporal, dar şi că sunt greu de găsit prestatorii de servicii
bune, de parcă ne-ar fi plecat toţi meseriaşii.
Problemă
Dar oare ne-am pus vreodata întrebarea ce înseamnă calitate în educaţie?
Constatăm azi rezultate ale educaţiei care ţin de trecut, dar noi suntem aceia care modelează
zi de zi rezultatele viitorului.
Noi, ca profesori, suntem prestatori de calitate? Noi dăscălim, doar, sau suntem interesaţi şi
de efectele în timp ale prestaţiei noastre? Ce cred beneficiarii noştri?
Un serviciu de calitate este definit de beneficiari. Ei sunt în măsură să decidă dacă lecţia la
care au participat a răspuns sau nu nevoilor lor.
Atractivitatea (dar nu şi utilitatea, din păcate) a lecţiei este imediat amendată de toţi beneficiarii
prin atenţia/neatenţia manifestată, reacţie pe care o vom vedea în procesul de predare.

6.2.1. Învăţarea în şcoală prin predare şi evaluare
Cele două procese esenţiale pe care un cadru didactic le derulează sunt predarea şi evaluarea;
învăţarea este o activitate continuă şi reciprocă, la care profesorul şi elevul sunt coparticipanţi.
a. Predarea
Aşadar, să creăm un scenariu: o clasă de elevi mici, plictisiţi, gălăgioşi în timpul orei.
Ce face cadrul didactic? Le corectează imediat „comportamentul necuviincios” printr-o
manifestare autoritară sau îşi redimensionează din mers lecţia cu activităţi atractive, care să îl
„ţină în priză” pe elev chiar dacă se abate de la „tradiţia” de ani de zile?
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Să creăm alt scenariu: o clasă de elevi de liceu cu interes foarte mic pentru conţinutul lecţiei.
Ce face cadrul didactic? Sunt două variante: fie continuă „recitarea” lecţiei, poate şi cu o grimasă
de dezacord, fie, din mers, îşi readaptează demersul pedagogic care să ţină cont de elev,
implicându-l.
Neimplicarea elevilor (şi chiar dezinteresul lor!) nu le este lor imputabilă!
În procesul de predare cadrul didactic „livrează” lecţia pentru elevi, nu doar pentru a rezolva încă o
sarcină de serviciu.
„Obiectul” muncii profesorului este elevul, în absenţa acestuia denumirea ocupaţiei trebuie modificată.

Procesul de predare se raportează la elevii din bănci, nu din teoriile educaţiei: îi cunoaştem,
am formatat lecţia corespunzător lor, este lecţia atractivă şi utilă pentru viaţa lor, îi ajutăm să
înveţe, le suntem partener întru învăţare?
De fiecare dată când elevii noştri nu învaţă, noi, cadrele didactice, găsim diverse scuze:
întâmpină dificultăţi în familie, nu îi susţin părinţii, nu îi interesează etc.
Dar noi?Lecţiile pe care le furnizăm sunt adaptate nevoilor elevilor? Sau sunt lecţiile predate
ani şi ani de zile pentru că au dat rezultate la generaţiile trecute?
Ar fi interesant să reflectăm puţin şi la tipul de susţinere din partea familiei, respectiv a părinţilor,
înţeles şi aşteptat de noi. Ce ne dorim? Ca părinţii să ne preia sarcinile şi să facă temele cu elevii
sau să dezvoltăm în aşa mod competenţele elevilor, încât „sprijinul” părinţilor să fie altfel definit?
De reflectat!
Ce se înţelege despre calitatea activităţii unui cadru didactic, dacă elevul are nevoie de părinte ca
să-şi facă tema sau, mai rău, de meditator?

În concluzie, răspunsul beneficiarilor (manifestat prin reacţie, interes, implicare) trebuie să-l
determine pe profesorul adevărat ca în procesul de predare lecţiile să fie îmbunătăţite permanent,
în funcţie de nevoile elevilor de azi şi având permanent în minte utilitatea lor în viaţa de după anii
de şcoală.
b. Evaluarea
Evaluarea rezultatelor elevilor este a doua componentă majoră a profesiei de cadru didactic.
Aşadar, de ce-i evaluăm pe elevi? Pentru a-i nota (notarea ritmică este urmărită în fiecare şcoală
de o comisie specializată) sau pentru a identifica zonele de îmbunătăţire în funcţie de care trebuie
dirijat procesul de învăţare?
Elevul se află pe un drum anevoios în care întâlneşte nenumărate obstacole apărute din
neînţelegerea exactă a noţiunilor. Ce face profesorul când „îl prinde” pe elevul care nu ştie? Îl
„arde” cu o notă pe măsură?
De reflectat!
Este corect să ne pedepsim elevii pentru că nu ştiu?
Cum îi sprijinim în procesul de învăţare?
Care este valoarea adăugată a evaluării elevilor?
Este corect să ne ameninţăm elevii cu nota (evident, mică)?
Le dăm teste elevilor ca pedeapsă?
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În general, după evaluare şi după ce toţi elevii şi-au luat notele „binemeritate”, se trece rapid
la lecţiile următoare, care trebuie ”bifate”, conform programei de învăţământ.
Nu de puţine ori, procesul de evaluare este „arma” prin care unii profesori se impun în faţa
elevilor sau îşi impun adevărurile axiomatice (de tipul, „nota 10 este a profesorului” sau „îţi dau
nota X pentru că aşa vreau eu”), îşi expun angoasele şi frustrările, îşi manifestă puterea.
Ba mai mult, nu se resimte nevoia de a explica ce criterii de notare s-au aplicat, unde mai
trebuie elevul să muncească (împreună cu profesorul!) pentru a acoperi golurile, pentru a depăşi
obstacolul în calea cunoaşterii.
Evaluarea face parte din procesul de învăţare, „greşeala” elevului este un indicator pentru nivelul de
calitate al predării.
Justificarea de orice natură a insuccesului nu schimbă cu nimic rezultatele.
Școala trebuie să fie mult mai atentă la rezultate şi să ia din timp măsurile de atenuare a efectelor
lor negative.
Identificarea problemelor, a măsurilor de îmbunătăţire pe care elevul, împreună cu profesorii lui,
trebuie să le aplice, este o parte a succesului.
Aşadar, evaluarea se face tot pentru elev, nu „împotriva” lui.

Într-un studiu relativ recent realizat în Marea Britanie, se demonstrează că elevii cu eşec
şcolar la 11 ani au şanse doar de 25% să reuşească la 14 ani, iar un elev de 14 ani cu eşec şcolar
are şanse doar de 6% să fie recuperat până la terminarea studiilor.
De reflectat!
Spre ce drum sunt orientaţi elevii ale căror probleme evidenţiate de evaluare sunt ignorate?
Este un indicator de evaluare a performanţei noastre de profesori numărul de elevi care întâmpină
dificultăţi în înţelegerea disciplinei pe care o predăm?
Am identificat cele mai bune metode de predare, am pus în practică tot ce se poate în acest sens?
Am putea face faţă, ca adulţi, la 2-3 teste şi o teză în fiecare zi?

6.2.2. Factori care influenţează învăţarea: formarea cadrului didactic
Multitudinea de factori care influenţează procesul de învăţare nu poate fi epuizată, dar trebuie
menţionat unul definitoriu: pregătirea profesorului.
Sintetizând din studiile şi cercetările internaţionale relevante, dacă sunt doi copii de 8 ani cu
profesori diferiţi, unul bine pregătit la şcoală şi celălalt slab pregătit, primul înregistrează progres
cu 50% mai mult decât acela cu profesor slab.
De asemenea, importantă este şi continuitatea cadrelor didactice bine pregătite în procesul
de învăţare a unui elev. Astfel, se demonstrează ştiinţific că elevii care au, la rând, trei cadre
didactice bine pregătite au achiziţii cu 49% mai mari faţă de alţii în situaţia opusă.
Elevii care au cadre didactice foarte bine pregătite progresează de trei ori mai rapid decât
ceilalţi.
Impactul cadrelor didactice slab pregătite este foarte mare, mai ales în primii ani de şcoală,
elevii în această situaţie putând suferi pierderi ireversibile. Din studii au reieşit caracteristicile
profesorului care influenţează cel mai mult elevii: capacitatea de a citi şi de a înţelege ce citeşte,
corelându-se rezultatele elevilor cu dimensiunea vocabularului profesorului.
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Astfel, fiecare responsabil de calitate din şcoală ar trebui să se asigure că fiecare profesor
care a intrat pe uşa unei clase este pregătit pentru lecţie, are materiale didactice valabile, are
cunoştinţele necesare, capacitatea şi ambiţia de a înregistra progres cu fiecare elev, în fiecare zi.
Concluzia studiilor internaţionale în domeniul ştiinţelor educaţiei este că, pentru a schimba în
bine ce se întâmplă în clasă, pentru a ”produce” calitate, fiecare profesor trebuie să-şi cunoască
punctele slabe, să înţeleagă bunele practici în domeniu, să fie motivat să se îmbunătăţească.
„Singurul mod de a îmbunătăţi rezultatele este de a îmbunătăţi instruirea.”
„A fi profesor înseamnă a-i învăţa pe copii să înveţe.”
„Performanţă înseamnă ca fiecare elev să reuşească.”

Concluzii
1. Calitatea se generează la nivelul profesorului şi al elevului.
2. Predarea şi evaluarea trebuie reconsiderate şi raportate la elevi.
3. Fiecare elev trebuie să reuşească la nivelul lui maxim posibil, identificat în mod corect
de profesor.
4. Învăţarea este scopul existenţei şcolii. Aceasta este cuantificată în rezultate, care
pot fi îmbunătăţite, dacă este îmbunătăţită instruirea.
5. Valoarea unui cadru didactic este măsurată prin reuşita fiecărui elev. Nivelul de
pregătire al cadrului didactic este hotărâtor.
Ce este de făcut?
Dezvoltarea personalului prin formarea continuă; cadrele didactice să fie aduse/menţinute la
nivelul de calitate dorit de unitatea de învăţământ.
Mentorarea cadrelor didactice în sensul regândirii/reconsiderării proceselor de predareînvăţare-evaluare, dacă este cazul.

Cu siguranţă, aceste elemente sunt arhicunoscute (ori de câte ori le auzim spuse, ne punem
întrebarea „dar, ce, nu ştim noi să facem lecţii?” şi, în iritarea produsă din sentimentul de jignire pe
care îl resimţim, intrăm din nou în cutumele cotidiene, fără să sesizăm că ne îndepărtăm pe zi ce
trece de beneficiarii serviciilor pe care le furnizăm (de elevi) şi, implicit, de obiectul de activitate.
Dar ne-am pus oare întrebările: lecţia noastră se mai pliază pe nevoile noilor generaţii?
Metodologia este adecvată, corespunde noii ere tehnologizate, în care elevii sunt multi-touch
(scriu, învaţă în timp ce vorbesc pe messenger şi ascultă muzica preferată), sunt denumiţi şi
„elevi digitali”, spre deosebire de noi care atunci când învăţam (sau când învăţăm actualmente)
nu trebuia să se audă nici cel mai mic zgomot?
Ce este de făcut?
Specialiştii cheamă la o adaptare a metodelor, la mutarea accentului şi la schimbarea
„sensului” de mers: dacă înainte predarea avea loc în clasă şi învăţarea, în cea mai mare parte,
avea loc acasă, acum se tinde ca predarea să fie acasă (elevul să îşi caute, pe baza unor repere
date, noţiunile teoretice), iar în clasă să aibă loc „învăţarea”, punerea cap la cap a noţiunilor,
exersarea lor.
Uşor de spus, dar greu de pus în practică; dar, am zice noi, nu imposibil, dacă se acceptă
ideea de efort suplimentar care trebuie depus de către cadrul didactic şi dacă se învinge teama
de a nu greşi (precum şi aceea de a nu fi surprinşi de elevi cu informaţii pe care este posibil să
nu le deţinem!).
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Odată redefinite, regândite şi repracticate aceste procese, are loc un proces implicit de
creştere a încrederii elevilor şi a părinţilor în şcoală, dar şi invers, creşterea încrederii cadrelor
didactice, a şcolii în beneficiari, realizându-se astfel un adevărat parteneriat furnizor-beneficiar.
Aşadar, în aceşti termeni vorbim de orientarea spre rezultatele elevilor (eforturi constante de
ambele părţi în scopul obţinerii celor mai importante) şi de un parteneriat real, obiectiv, dominat
de încredere reciprocă.

6.2.3. Ce trebuie să facem ca să „fim pregătiţi” în evaluarea externă?
Paşi:
1. Analiza diagnostică a situaţiei existente (aplicarea de instrumente de cercetare,
culegerea datelor, analiza datelor, configurarea situaţiilor existente);
2. Stabilirea schimbărilor care trebuie produse şi parcurgerea paşilor de schimbare;
3. Implementarea măsurilor de îmbunătăţire/schimbare;
4. Analiza impactului măsurilor luate şi, eventual, dacă este cazul, luarea unor noi măsuri
îmbunătăţite.
Provocarea care îţi poate da mari satisfacţii este să-l aduci pe un elev cu rezultate
slabe la învăţătură undeva mai sus, nu să-l îngropi în propria-i nepăsare sau neputinţă,
iar pe elevul cu rezultate bune să îl dezvolţi cât mai mult, chiar în condiţiile „demotivării”
de care suferă atât elevii, cât şi cadrele didactice.

6.3. Obiectivele calităţii în procesul de învăţare
Obiectivele calităţii trebuie să fie măsurabile, punctul de plecare al acestora fiind caracteristica
produsului sau procesului de realizat, valoare care se poate dimensiona în funcţie de ceea ce
dorim.
De exemplu, pornind de la o notă, putem stabili obiectivele calităţii. Astfel, putem spune că,
atât elevul, cât şi profesorul au un obiectiv comun, şi anume, îmbunătăţirea notelor. Profesorul
va propune elevilor, de pe poziţia de lider, să facă împreună o echipă, pentru a atinge un obiectiv
comun.
În vederea propunerii unor obiective măsurabile ale calităţii elevilor, profesorul se poate
sprijini pe un cerc împărţit în patru cadrane în care sunt dispuse grupele de note posibil de obţinut.

grupa
(9,10)

grupa
(7,8)

grupa
(5,6)

grupa
(sub 5)

În urma unui test iniţial, profesorul poate repartiza elevii în
cele patru cadrane, în conformitate cu rezultatele obţinute la
test. Rezultă astfel o împărţire procentuală a elevilor pe grupe
de notare.

Procentul pe grupe de notare reprezintă punctul de plecare spre stabilirea obiectivelor calităţii.
Un obiectiv al calităţii pe această temă ar putea fi:
„Creşterea cu 3% a numărului de elevi aflaţi în grupa de notare (9,10)”.
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Care ar fi discuţia posibilă între profesor şi elevi?
Profesorul propune elevilor Obiectivele calităţii

ANEXA 6.a.

Care sunt regulile lucrului în echipă şi ale comportamentuuil de lider?
Echipa noastră şi-a stabilit regulile

Vreau să devin un lider!

ANEXA 6.b.

ANEXA 6.c.

Împreună, profesor şi elevi, vor stabili ce trebuie să facă pentru a realiza obiectivul propus. În
urma consultării echipei, toţi se pot pune de acord cu:
● identificarea golurilor în învăţare pentru fiecare elev;
● reluarea explicaţiilor teoretice ale profesorului în scopul înţelegerii aspectelor teoretice
de către toţi elevii;
● intensificarea lucrului suplimentar etapizat;
● reluarea testului şi compararea valorilor obţinute.
Desigur, nu pledăm pentru obiective care vizează doar „vârfurile clasei” ; de asemenea, nu
este exclus ca dorinţa de îmbunătăţire să nu se realizeze, de exemplu, la grupa ”sub 5”.

6.4. PDCA (plan-do-check-act) sau cercul lui Deming în activitatea
cadrului didactic
Edward Deming (ANEXA 7) a introdus ciclul de tip PDCA (proiectează-realizează-verificăactionează), circuit care, reluat permanent, asigură îmbunătăţirea calităţii, rămânând în istoria
calităţii cu denumirea ,,Cercul lui Deming” sau PDCA (iniţialele englezeşti ale cuvintelor Plan-DoCheck-Act).

Ieşiri

Intrări
1. Planificare:
planul de
îmbunătăţire a
calităţii

Intrări
4. Revizuire:
judecarea
rezultatelor şi
stabilirea
priorităţilor

Ieşiri

Ieşiri
2. Realizare:
activităţi de
îmbunătăţire a
calităţii

Intrări

3. Evaluare: raportul
anual de evaluare
internă a calităţii

Intrări

Ieşiri

Cercul lui Deming aplicat unităţii de învăţământ, ca sistem deschis, cu intrări şi ieşiri în fiecare etapă parcursă.

După cum se poate observa din schema de mai sus, cele patru etape pot fi parcurse numai
luând în considerare faptul că unitatea şcolară este un sistem deschis, care realizează permanent
schimburi (materiale, financiare, informaţionale, culturale etc.) cu mediul înconjurător. Ca urmare,
în fiecare dintre etapele enumerate trebuie să se ţină seama de influenţele, adesea neaşteptate,
pe care mediul le exercită asupra unităţii şcolare şi, pe de altă parte, prin care activitatea şcolii
influenţează mediul în care funcţionează.
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Aşadar, conform Cercului lui Deming, o activitate mai întâi se planifică, apoi se realizează, se
evaluează şi se revizuieşte/îmbunătăţeşte, iar apoi, bazându-ne pe rezultatele obţinute, va avea
loc următoarea planificare. După cum se observă în figură, etapele sunt numerotate de la 1 la 4,
după finalizarea etapei 4 ciclul reluându-se cu etapa 1. Între etapa 2 şi etapa 3 (adică atunci când
realizăm o activitate, până să o finalizăm şi să o evaluăm), are loc monitorizarea.
Prin specificul activităţii sale, fiecare persoană din şcoală parcurge (fie că îl denumeşte ca
atare sau nu!) etapele Cercului lui Deming. Cu alte cuvinte, in calitatea noastră de cadre didactice
ne situăm în interiorul cercului calităţii.
În sinteză, ciclul PDCA reprezintă succesiunea a patru etape fundamentale prin care se
poate ajunge la eliminarea cauzelor abaterilor de la cerinţele de calitate, stabilite iniţial:
Etapa Cercului lui
Deming
P (Plan) - Planifică

Ce stabileşte
Planificarea obiectivelor şi proceselor necesare obţinerii rezultatelor, în
concordanţă cu cerinţele clientului şi cu politicile organizaţiei.
Este etapa „CE ŞI CUM TREBUIE FĂCUT”.

D (Do) – Realizează

Derularea efectivă, implementarea proceselor.
Este etapa „SE FACE”.
Măsurarea proceselor derulate/produsului realizat faţă de politicile,
obiectivele şi cerinţele pentru produs; se raportează rezultate.

C (Check) –
Evaluează

A (Act) –
Revizuieşte

Este etapa „SE MONITORIZEAZĂ ŞI SE EVALUEAZĂ”, adică:
● se măsoară CE ŞI CUM S-A FĂCUT;
● se stabileşte diferenţa între CEEA CE TREBUIA SĂ SE OBŢINĂ ŞI CEEA
CE S-A OBŢINUT.
Întreprinderea de acţiuni pentru îmbunătăţirea continuă a performanţelor
proceselor.
Este etapa „SE STABILESC ŞI SE EFECTUEAZĂ” ACŢIUNILE
NECESARE PENTRU A OBŢINE REDUCEREA PÂNĂ LA ANULARE A
DIFERENŢEI MENŢIONATE ÎN CADRUL ETAPEI C (Check) – Evaluează

Ciclul PDCA are un rol esenţial în managementul calităţii.
PLAN
Planificarea calităţii, ca parte a managementului calităţii, este concentrată pe stabilirea
obiectivelor calităţii şi specifică procesele operaţionale necesare şi resursele aferente pentru a
îndeplini obiectivele calităţii. Este realizată astfel:
A. La nivel instituţional:
Se regăseşte ca parte a Proiectului de dezvoltare instituţională (PDI) şi în Strategia de evaluare
şi asigurare a calităţii. Desigur, nu este greşit dacă întrega dezvoltare instituţională este gândită în
termeni de calitate şi cele două documente strategice sunt unul şi acelaşi lucru.
În urma definirii ţintelor strategice de dezvoltare instituţională, acestea sunt etapizate pe
perioada de derulare a proiectului şi derivate în obiective, cărora le sunt atribuite activităţi,
indicatori de realizare, resurse. Aşadar, iau naştere ceea ce numim planurile operaţionale (cu
valabilitate de un an de zile), ca formă a planificării.
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Această planificare realizată la nivel instituţional este în strâns acord cu ceea ce se întâmplă
în sala de clasă, ca activităţi generale.
Planificarea calendaristică şi a unităţilor de învăţare se realizează de fiecare cadru didactic în
parte, în scopul tinderii către aceeaşi finalitate: învăţarea.
Fiecare cadru didactic îşi stabileşte indicatori de performanţă, bareme de corectare,
instrumente de evaluare.
Materializarea planificării calităţii în cadrul unei organizaţii furnizoare de educaţie se realizează
în cadrul documentelor de planificare:
a. Proiectul de dezvoltare instituţională (PDI) sau Planul de acţiune al şcolii (PAS);
b. Strategia de evaluare şi asigurare a calităţii (se poate afla în relaţie parte-întreg cu
PDI sau se pot confunda numai dacă dezvoltarea instituţională este gândită în termeni
privind creşterea calităţii serviciilor educaţionale);
c. Planul operaţional/de implementare (PO/PI).
B. La nivelul fiecărui cadru didactic:
Reprezintă etapa de stabilire a modului de realizare a obiectivelor cadru şi a obiectivelor de
referinţă şi se realizează în cadrul documentelor de planifcare:
a. Planificările calendaristice;
b. Proiectele activităţilor de învăţare;
c. Indicatorii de performanţă, baremele şi instrumentele de evaluare pentru elevi.
DO
Etapa de realizare reprezintă punerea în aplicare, realizarea activităţii proiectate. Această
etapă necesită mobilizare din partea celor care trebuie să realizeze cele proiectate în etapa
anterioară. Esenţial este ca în această etapă să existe monitorizarea derulării etapelor în scopul
depăşirii obstacolelor apărute, care ar putea împiedica derularea în bune condiţii a etapelor
proiectate şi nerealizarea indicatorilor propuşi în etapa de proiectare. Aşadar, atât la nivel
instituţional (prin diverse activităţi enumerate), cât şi la nivelul fiecărui cadru didactic (lecţii şi
activităţi extracurriculare), se va pune în aplicare ce s-a proiectat.
CHECK

Evaluarea rezultatelor obţinute, raportându-le la indicatorii propuşi, la obiectivele stabilite
în etapa de proiectare este realizată totodată valorizând persoanele implicate care au avut un
comportament adecvat pe parcurgerea derulării activităţii. Acest aspect este foarte important,
întrucât are rol de motivare şi duce la dezvoltarea personală a celui în cauză: la nivel instituţional,
conducerea şcolii va nominaliza şi/sau recompensa cadrele didactice implicate, iar la nivelul
fiecărui cadru didactic, va avea loc un proces de decantare (care implică reflecţie) între ce a fost
bine şi ce a fost rău, în vederea utilizării experienţelor frumoase şi a evitării blocajelor viitoare.
Atât la nivel instituţional, cât şi la nivelul fiecărui cadru didactic, etapa de evaluare presupune
culegerea de informaţii prin observare directă, interviu individual şi/sau de grup, chestionare,
ancheta etc., feedback de la beneficiari. Astfel, se identifică punctele slabe şi măsurile de
îmbunătăţire necesare în etapa următoare.
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ACT
Îmbunătăţirea reprezintă motorul întregii activităţi, întrucât stabileşte pe baza experienţei
anterioare, zonele slabe şi măsurile de îmbunătăţire, iar identificarea cu exactitate a acestora
creează posibilitatea stabilirii măsurilor de îmbunătăţire adecvate situaţiei, în aşa fel încât
următorul ciclu al calităţii să se bazeze pe acestea şi să nu înregistreze din nou aceleaşi rezultate,
ci unele îmbunătăţite. De aceea, este etapa în care e nevoie de reflecţie, de analiză a efectelor şi
identificarea cauzelor în scopul nerepetării aceloraşi greşeli şi al stabilirii direcţiei corecte pentru
obţinerea unor rezultate mai bune. Aşadar, îmbunătăţirea calităţii, ca parte a managementului
calităţii, este concentrată pe creşterea abilităţii de a îndeplini cerinţele referitoare la calitate,
respectiv: eficacitatea (măsură în care sunt realizate activităţile planificate şi sunt obţinute
rezultatele planificate); eficienţa (relaţie între rezultatul obţinut şi resursele utilizate).
În sinteză, îmbunătăţirea calităţii în cadrul unei organizaţii furnizoare de educaţie, cuprinde
două aspecte:
a. analiza datelor;
b. iniţierea măsurilor de îmbunătăţire.
La nivel instituţional, analiza datelor se referă la:
a. date statistice colectate de şcoală pentru ultimii trei ani (rata de promovare, rata
abandonului şcolar etc);
b. date cu privire la numărul elevilor care au obţinut distincţii la olimpiade şcolare;
c. date cu privire la evoluţia absolvenţilor;
d. date privind progresul în învăţare şi dezvoltare al preşcolarilor,
e. rezultatele aplicării chestionarelor adresate beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai educaţiei;
f. rezultatele interviurilor individuale/de grup cu reprezentanţii organizaţiei furnizoare de
educaţie şi cu beneficiari direcţi şi indirecţi ai serviciilor educaţionale;
g. informaţiile privind rezultatele parteneriatelor furnizorului de educaţie;
h.informaţiile privind rezultatele proiectelor în care furnizorul de educaţie a fost implicat;
i. procedurile de asigurare a calităţii educaţiei elaborate şi implementate în şcoală;
j. portofoliile cadrelor didactice şi ale elevilor;
k. site-ul furnizorului de educaţie şi materialele promoţionale;
l. informaţiile privind formarea continuă a cadrelor didactice.
La nivelul cadrului didactic, analiza datelor se referă la:
a. progresul fiecărui elev;
b. gradul de implicare al elevilor la lecţie;
c. feedback-ul colectat.
Cel mai greu „drum” de parcurs este între EVALUARE şi REVIZUIRE, întrucât există tendinţa
de a constata neajunsurile, punctele slabe, dar de a nu lua nicio măsură de îmbunătăţire.
În acest caz, la următoarea parcurgere a Cercului lui Deming se va ajunge la aceleaşi concluzii!
De reflectat!
Dacă an de an constat că elevii cărora le predau o anumită lecţie întâmpină aceleaşi dificultăţi
pe care le numim „probleme tipice”, înseamnă că mi-am îmbunătăţit predarea?
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6.5. Două procese şi două proceduri cheie pentru calitate: predarea
şi evaluarea
6.5.1. Despre procese
Orice activitate sau ansamblu de activităţi care utilizează resurse pentru a transforma
elementele de intrare în elemente de ieşire poate fi considerată un proces.
Schematic, este reprezentat astfel:
Elemente de intrare

PROCES

Elemente de ieşire

Pentru ca o organizaţie să funcţioneze eficace, aceasta trebuie să identifice şi să gestioneze
procesele, să conştientizeze interacţiunea dintre procese şi să ţină cont de ea atunci când
stabileşte regulile de funcţionare atât în cadrul unui proces, cât şi în cadrul relaţiilor dintre procese.
Adesea, elementele de ieşire dintr-un proces vor constitui direct elemente de intrare pentru
următorul proces.
Pentru ca un proces să fie ţinut sub control, trebuie să fie definite următoarele:
a. etapele procesului;
b. intrările procesului;
c. ieşirile din proces;
d. cine coordonează procesul;
e. cine este responsabilul procesului;
f. cine execută în proces;
g. cine colaborează la proces;
h.cine furnizează intrările în proces (procesul furnizor);
i. cine preia ieşirile din proces (procesul client).
Am luat ca referinţă ansamblul proceselor predare – evaluare pentru o disciplină şcolară,
pe care un cadru didactic o prezintă elevilor în prima zi de şcoală şi urmează să o predea pe
parcursul anului şcolar.
Fişele de proces ale proceselor predare - evaluare formativă şi evaluare sumativă sunt
prezente în cadrul următoarelor anexe:
Fişa de proces: Predare - Evaluare formativă

ANEXA 5.c.

Fişa de proces: Predare-Evaluare sumativă

ANEXA 5.d.

Între procesul de predare - evaluare formativă şi procesul de evaluare sumativă se află interpus
procesul desfăşurat de elev prin activităţi cum ar fi: participarea activă la cursuri, completarea
caietului de notiţe, învăţarea, acumularea de cunoştinţe, participarea la evaluări.
Intrările în procesul desfăşurat de elev sunt identice cu ieşirile din procesul predare - evaluare
formativă, iar ieşirile din procesul desfăşurat de elev sunt intrări în procesul de evaluare sumativă.
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6.5.2. Despre proceduri
Modul de organizare numit sistem de management al calităţii (SMC), presupune elaborarea
unor documente care să asigure precizarea rolului fiecărui participant la procesele identificate şi
descrise, dar şi precizarea regulilor care trebuie respectate, în conformitate cu rolul stabilit.
După ce regulile şi responsabilităţile au fost stabilite şi documentate în cadrul procedurilor, se
trece la implementarea acestora în cadrul proceselor.
În exerciţiul implementării se poate simţi nevoia revizuirii regulilor şi responsabilităţilor, se
poate simţi nevoia unei exprimări mai precise, mai pe înţelesul executantului şi atunci procedura,
ca document, trebuie revizuită.
Revizia documentelor poate avea loc doar dacă ele sunt codificate, au o ediţie la o anumită
dată, doar dacă au fost scrise sub forma unor paragrafe numerotate, la care se poate face referire
într-o listă a modificărilor, parte componentă a procedurii care cuprinde istoricul modificărilor pus
de acord cu numărul ediţiei pe care procedura o poartă la un moment dat.
Se simte nevoia unei proceduri care să stabilească formatul procedurilor scrise în cadrul unei
organizaţii şi care să răspundă la întrebările:
Cine?

Ce?

Cum?

Procedura „Cum se face o procedură” ar trebui să fie scrisă în cadrul fiecărei organizaţii
furnizoare de educaţie.
O procedură ar trebui realizată pornind de la regulile de ţinere sub control a documentelor şi
a înregistrărilor, stabilite în cadrul procedurii de asigurarea calităţii,
„Procedura de control a documentelor şi a înregistrărilor” şi de la regulile stabilite în
cadrul procedurii, „Cum se face o procedură” privind denumirile paragrafelor care fac obiectul
procedurii şi ce se tratează în cadrul fiecărui paragraf.
Se poate ataşa procedurii o Fişă de proces prin care să se evidenţieze abordarea procesuală
şi să se facă referiri în cadrul procedurii la respectarea ciclului PDCA, pentru procesul descris de
aceasta.
Un exemplu pentru formatul de procedură care respectă regulile ţinerii sub control a
documentelor şi a înregistrărilor va fi prezentat în cadrul unei anexe.
Procedura: Procedura de control a documentelor
şi a înregistrărilor , P-AC-07
ANEXA 5.b.
Nu este de neglijat faptul că o procedură, înainte de a fi difuzată celor care o vor respecta,
va trebui să treacă printr-un filtru de avizare şi aprobare, după ce persoana responsabilă de
elaborare a semnat.
Un exemplu de aprobare/avizare a unei proceduri va fi prezentat în cadrul aceleiaşi anexe.
În cadrul unei organizaţii furnizoare de educaţie trebuie să existe o Listă a procedurilor
elaborate care va fi actualizată la nevoie.
O propunere pentru formatul Listei procedurilor elaborate este prezentată în cadrul unei anexe.

MANUALUL DE EVALUARE EXTERNĂ A CALITĂŢII

47

Lista procedurilor de asigurarea calităţii, elaborate şi
implementate în cadrul unei organizaţii furnizoare de educaţie
ANEXA 5.a.
Formularele create în cadrul unei organizaţii, în scopul obţinerii prin completarea acestora a
dovezilor, au o identificare prin denumire, cod şi stadiul reviziei.
Istoricul modificărilor aduse formularelor, care de obicei sunt ataşate unei proceduri, se poate
menţine în Lista de modificări a acesteia.
Toate formularele existente în cadrul unei organizaţii furnizoare de educaţie ar trebui să se
afle în cadrul Listei formularelor, care va fi actualizată la nevoie.
Cadrul organizatoric pentru elaborarea documentaţiei unui sistem organizatoric bazat pe
principiile managementului calităţii este un pas important şi de cele mai multe ori foarte greu de
făcut.
Se elaborează proceduri care nu aparţin unui sistem de reguli care să le confere aceeaşi
formă şi aceeaşi abordare privind oferirea unor informaţii utile celor care urmează să utilizeze
aceste documente.
Dacă este stabilit cadrul organizatoric şi se respectă de către toţi cei care elaborează proceduri,
în cadrul unei organizaţii furnizoare de educaţie, totul va veni de la sine când se pune problema
scrierii unei proceduri.
Denumirile paragrafelor standard ne vor conduce la stabilirea în scris a tuturor aspectelor
importante, urmărite, fiecare la locul unde acesta este cel mai bine pus în valoare.
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7.Impactul evaluării externe în viaţa şcolii
Ce?

şcoli.

Capitolul prezintă modul în care prima evaluare externă periodică a fost percepută de

De ce? Pentru a identifica aspectele asupra cărora fiecare dintre noi, respectiv şcoli sau

ARACIP ar trebui sa reflecteze

Pentru că prima evaluare externă periodică a 1023 de şcoli este încheiată, ARACIP „pătrunzând”
în şcoala românească nu pentru a-i analiza numai funcţionarea, ci pentru a identifica nivelul calităţii
serviciilor educaţionale oferite, considerăm că experienţele trăite de aceste „comunităţi”, dar şi
„lecţiile învăţate”, de la cadru didactic la director, de la evaluator la ARACIP, sunt utile tuturor.
Și pentru că un astfel de demers major, evaluarea externă periodică a unui segment de
aproximativ 15% din totalul şcolilor din România, nu poate trece fără a-i fi evaluat impactul, s-a
decis aplicarea unui chestionar (pe un eşantion format din 84 de unităţi, reprezentând deci, 8,2%
din unităţile vizitate) pentru a se evalua cum anume s-a reflectat acest tip de evaluare în şcoală,
cum a fost ea percepută, atât de cele ale căror punctaj le-a situat în fruntea clasamentului, cât şi
de cele care au obţinut un punctaj ce le-a situat la sfârşitul clasamentului.
A fost utilă această evaluare? Foloseşte ea şcolii? Pregătirea realizată (programul de formare
furnizat de ARACIP), anterior evaluării, a ajutat cu ceva?
Impactul a urmărit trei aspecte esenţiale, respectiv:
● rolul pregătirii grupului - ţintă reprezentativ din fiecare şcoală (ştiut fiind faptul că
evaluarea a fost precedată de o etapă de pregătire prealabilă a cel puţin 4 persoane
din fiecare şcoală),
● evaluarea externă periodică în sine, prin urmărirea nivelului de realizare a 24 de
indicatori de performanţă din standardele de referinţă evaluate,
● modalitatea de îmbunătăţire a rezultatelor evaluării, stabilirea unor măsuri care să
conducă la creşterea calităţii serviciilor educaţionale.
Dimensiunile analizate, în itemi cu alegere multiplă sau în itemi cu răspunsuri deschise, au
fost următoarele:
I. Pregătirea evaluării externe periodice (formarea directorilor unităţilor de învăţământ
preuniversitar, membrilor din consiliile de administraţie ale şcolilor, membrilor comisiilor pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii la nivel de şcoală);
II. Activitatea de evaluare externă periodică (reacreditarea, cu atestarea nivelului de calitate
pe baza indicatorilor de performanţă şi a Hărţii naţionale a riscului educaţional);
III. Activitatea realizată după evaluarea externă periodică (conştientizarea nivelului calităţii
educaţiei şi adoptarea strategiilor de îmbunătăţire);
IV. Percepţiile asupra câştigurilor organizaţiei furnizoare de educaţie ca urmare a
participării acesteia la activitatea de evaluare externă periodică;
V. Percepţiile asupra schimbărilor, respectiv intervenţiilor necesare pentru creşterea
calităţii în şcoală.
De asemenea, s-a solicitat şi inserarea unor comentarii cu privire la evaluarea externă
periodică.
Pentru fiecare dintre aspectele menţionate, prezentăm în continuare întrebările formulate,
răspunsurile primite şi concluziile care derivă din acestea. La fiecare întrebare a fost solicitat
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un răspuns pe o scară de apreciere cu următoarele 5 trepte: „în foarte mică măsură”, „în mică
măsură”, „în măsură potrivită”, „în mare măsură” şi „în foarte mare măsură”.
I. Pregătirea evaluării externe periodice (formarea directorilor unităţilor de învăţământ
preuniversitar, membrilor din consiliile de administraţie ale şcolilor, membrilor comisiilor pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii la nivel de şcoală), a fost evaluată prin următoarele intrebări:
1. Activităţile de formare au permis cunoaşterea procesului de evaluare internă a calităţii
educaţiei?
2. Metodele şi instrumentele folosite au fost relevante pentru planificarea evaluării interne a
calităţii educaţiei?
3. Instrumentele de evaluare internă au fost aplicate în procesul de evaluare internă din
şcoala dumneavoastră?
1. Consideraţiile cu privire la gradul în care activităţile de formare (conţinut, modalitate de
transmitere) au permis cunoașterea procesului de evaluare internă a calității educației sunt
predominant pozitive - cel puţin 60% dintre şcoli considerând că prin activităţi de formare au permis
cunoaşterea procesului de evaluare internă în „în mare măsură” şi „în foarte mare măsură”.
1. Activitățile de formare au permis cunoașterea procesului de
evaluare internă a calității educației
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Acest rezultat a fost identificat la unităţile de învăţământ de nivel preşcolar – grădiniţe, ceea ce
din punctul nostru de vedere, extinzând la întregul proces de formare dezvoltat, poate fi îmbucurător.
Dacă excludem cele două rezultate extreme, putem concluziona faptul că, per ansamblu,
activităţile de formare premergătoare evaluării au fost percepute ca fiind utile, ele permiţând
cunoaşterea demersului specific care ar trebui realizat în şcoală, de şcoală, pentru ca nivelul
serviciilor educaţionale să poată fi identificat corect.
De remarcat faptul că un segment reprezentativ de răspunsuri, respectiv minim 32%, se
regăsesc în zona „neutră” a grilei de evaluare. Rezultatul este identificat la unităţile de învăţământ
de nivel liceal.
2. Consideraţiile cu privire la gradul în care metodele și instrumentele folosite în cadrul
procesului de formare au fost relevante/adecvate/utile în planificarea, ulterioară, a evaluării
interne specifice sunt şi ele predominant pozitive - cel puţin 60% dintre şcoli considerând că prin
activităţi de formare au permis cunoaşterea procesului de evaluare internă în „în mare măsură” şi
„în foarte mare măsură”.
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2. Metodele și instrumentele folosite au fost relevante pentru
planificarea evaluării interne a calității educației
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Acest rezultat a fost identificat, din nou, la unităţile de învăţământ de nivel preşcolar – grădiniţe.
Dacă excludem cele două rezultate extreme, putem concluziona faptul că, per ansamblu,
metodele şi instrumentele folosite au fost percepute ca fiind/adecvate/utile în planificarea evaluării
interne specifice.
De remarcat faptul că un segment reprezentativ de răspunsuri, respectiv minim 21%, se
regăsesc în zona „neutră” a grilei de evaluare. Rezultatul este identificat la unităţile de învăţământ
de nivel liceal.
3. Consideraţiile cu privire la gradul în care instrumentele de evaluare internă
prezentate au putut fi aplicate în procesul de evaluare internă sunt predominant pozitive - cel
puţin 70% dintre şcoli considerând că acestea au putut fi utilizate cu succes (fiind adecvate) „în
mare măsură” şi „în foarte mare măsură”.
3. Instrumentele de evaluare internă au avut aplicabilitate în
procesul de evaluare internă în școala dumneavoastră
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Acest rezultat a fost identificat, pentru a treia oară, la unităţile de învăţământ de nivel preşcolar
– grădiniţe.
Dacă excludem cele două rezultate extreme, putem concluziona faptul că, per ansamblu,
instrumentele de evaluare internă prezentate au fost percepute ca fiind/adecvate/utile în procesul
de evaluare internă specific.
De remarcat faptul că un segment reprezentativ de răspunsuri, respectiv minim 11%, se
regăsesc în zona „neutră” a grilei de evaluare. Rezultatul este identificat la unităţile de învăţământ
de nivel liceal.
Coroborând rezultatele pozitive minime identificate în toate cele trei cazuri la nivelul grădiniţelor,
rezultă faptul că, abordarea faţă de grupul ţintă constituit din directorii, membrii consiliilor de
administraţie şi membrii CEAC din grădiniţe ar trebui să fie mai nuanţată, să cuprindă mai multe
exemple strâns legate de acest tip de unităţi şcolare.
Acelaşi lucru este valabil şi pentru toate celelelte segmente educaţionale, unde răspunsurile
neutre la cel puţin unul dintre aspectele vizate sunt în număr considerabil.
De aceea, prima „lecţie” învăţată de ARACIP este legată de necesitatea de a furniza un număr
mai mare de metode şi instrumente specifice fiecărui segment educaţional, prin identificarea lor
în şcolile care pot constitui exemple de bună practică şi diseminarea lor către toate celelalte şcoli.
II. Activitatea de evaluare externă periodică (reacreditarea, cu atestarea nivelului de calitate pe
baza indicatorilor de performanţă şi a hărţii riscului) a fost evaluată prin următoarele intrebări:
1. Procedura de evaluare externă periodică a fost respectată?
2. Evaluarea externă periodică a fost obiectivă?
3. Vizita de evaluare externă periodică a permis expunerea tuturor dovezilor privind realizările
şcolii pentru nivelul evaluat?
4. Consideraţiile cu privire la gradul în care procedura de evaluare externă a fost
respectată de către evaluatorii ARACIP sunt predominant pozitive - cel puţin 67% dintre şcoli
considerând că aceasta a fost respectată „în mare măsură” şi „în foarte mare măsură”.
4. Procedura de evaluare externă periodică a fost respectată de
evaluatorii externi
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Acest rezultat a fost identificat la unităţile de învăţământ de nivel primar.
De remarcat faptul că, pentru prima dată, un segment reprezentativ de răspunsuri, respectiv
33%, se regăsesc în zona „neutră” a grilei de evaluare (şcolile considerând că procedura a fost
respectată „în măsură potrivită”). Rezultatul este identificat la unităţile de învăţământ de nivel
primar.
5. Consideraţiile cu privire la obiectivitatea procedurii de evaluare externă sunt
predominant pozitive - cel puţin 67% dintre şcoli considerând că aceasta a fost obiectivă „în mare
măsură” şi „în foarte mare măsură”.
5. Evaluarea externă periodică a fost obiectivă
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Acest rezultat a fost identificat, din nou, la unităţile de învăţământ de nivel primar.
De remarcat faptul că, pentru prima dată, un segment reprezentativ de răspunsuri, respectiv
33%, se regăsesc în zona „roşie” (de atenţionare) a grilei de evaluare (şcolile considerând că
obiectivitatea a fost respectată „în mică măsură”). Rezultatul este identificat tot la unităţile de
învăţământ de nivel primar.
6. Consideraţiile cu privire la gradul în care vizita de evaluare externă a permis expunerea
întregii game de elemente care probează calitatea serviciilor educaționale sunt predominant
pozitive - cel puţin 90% dintre şcoli considerând că aceasta a permis (contextual şi ca limită de
timp) atât şcolii, cât şi echipei de evaluare, să identifice toate dovezile/toate elementele, „în mare
măsură” şi „în foarte mare măsură”.
Acest rezultat a fost identificat la unităţile de învăţământ de nivel liceal.
De remarcat faptul că, pentru prima dată, un segment reprezentativ de răspunsuri, respectiv
67%, se regăsesc în zona „pozitivă”, dar nu maximă, a grilei de evaluare. Rezultatul este identificat
tot la unităţile de învăţământ de nivel primar.
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6. Vizita de evaluare externă periodică a permis
expunerea tuturor dovezilor privind realizările școlii
pentru nivelul evaluat.
0%
0%
0%

postliceal

25%

0%
5%
5%

liceal

gimnazial

0%
0%

primar

0%
0%
0%

preşcolar

0%
0%
0%

75%
În foarte mică măsură

16%

74%

În măsură potrivită

6%

35%

60%

30%
20%

40%

În mare măsură

67%

33%

0%

În mică măsură

În foarte mare măsură

70%
60%

80%

Coroborând rezultatele minime identificate în toate cele trei cazuri la nivelul școlilor primare,
rezultă faptul că, activitatea de evaluare externă nu a fost suficient de corect și adecvat abordată
de echipele de evaluatori desemnate la școlile de acest nivel.
De aceea, cea de-a doua „lecție” învățată de ARACIP este legată de necesitatea de a intensifica
eforturile de formare/perfecționare a resurselor umane proprii – evaluatori externi, astfel încât
aceștia să dovedească mai multă disponibilitate în identificarea și analizarea faptelor concrete din
școală (a nu se confunda cu „fraternizarea”), mai multă transparență în dezvoltarea procesului
de evaluare (a nu se confunda cu „consultanța/consilierea”), mai multă onestitate în abordarea
rolului de coordonator/membru în echipa de evaluare (a nu se confunda cu „judecătorul care
pronunță sentința”).

III. Activitatea realizată după evaluarea externă periodică (conştientizarea nivelului calităţii
educaţiei şi adoptarea strategiilor de îmbunătăţire) a fost evaluată prin următoarele intrebări:
1. Evaluarea externă periodică a constituit un punct de plecare pentru îmbunătăţirea ulterioară
a calităţii educaţiei din şcoala dumneavoastră?
2. Evaluarea externă periodică a clarificat aspectele necunoscute privind calitatea educaţiei?
3. Evaluarea externă periodică a reprezentat o oportunitate pentru dezvoltarea ulterioară a
şcolii dumneavoastră?
7. Consideraţiile cu privire la gradul în care vizita de evaluare externă a constituit un
punct de plecare pentru demersurile ulterioare de îmbunătățire a activității sunt predominant
pozitive - cel puţin 80% dintre şcoli considerând că aceasta, prin „input-ul” realizat (promovarea
rezultatelor bune identificate, confirmarea valorii, identificarea obiectivă a zonelor de îmbunătăţire),
a condus „în mare măsură” şi „în foarte mare măsură” la un moment de reflecţie din partea şcolii.
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7. Evaluarea externă periodică a constituit un punct de
plecare pentru îmbunătățirea ulterioară a calității
educației din școala dumneavoastră
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Acest rezultat a fost identificat la unităţile de învăţământ de nivel preşcolar.
De remarcat faptul că, un segment reprezentativ de răspunsuri, respectiv 67%, se regăsesc
în zona „pozitivă”, dar nu maximă, a grilei de evaluare. Rezultatul este identificat la unităţile de
învăţământ de nivel primar.
8. Consideraţiile cu privire la gradul în care vizita de evaluare externă a clarificat
aspecte până atunci necunoscute privind calitatea serviciilor educaționale oferite de școli
sunt predominant pozitive - cel puţin 60% dintre şcoli considerând că aceasta, prin „input-ul”
realizat (identificarea obiectivă a acelor zone de bună practică care se pot constitui ca exemple,
identificarea obiectivă a zonelor de îmbunătăţire), a condus „în mare măsură” şi „în foarte mare
măsură” la un moment de reflecţie din partea şcolii.
8. Evaluarea externă periodică a clarificat aspectele
necunoscute privind calitatea educației

0%
0%

postliceal

0%
liceal
2%
gimnazial

primar

preşcolar

25%
25%
16%
11%

50%
În foarte mică măsură

32%

42%

8%
12%

56%

23%

În măsură potrivită
În mare măsură

0%
0%

33%
33%
33%

0%
0%
20%
0%

În mică măsură

20%

În foarte mare măsură

40%
40%
40%

60%

MANUALUL DE EVALUARE EXTERNĂ A CALITĂŢII

55

Acest rezultat a fost identificat la unităţile de învăţământ de nivel preşcolar.
De remarcat faptul că:
● un segment reprezentativ de răspunsuri, respectiv 56%, se regăsesc în zona „pozitivă”,
dar nu maximă, a grilei de evaluare (rezultat identificat la unităţile de învăţământ de
nivel gimnazial),
● un segment reprezentativ de răspunsuri, respectiv 40%, se regăsesc în zona „neutră”
a grilei de evaluare (rezultat identificat la unităţile de învăţământ de nivel preşcolar).
9. Consideraţiile cu privire la gradul în care vizita de evaluare externă a constituit
o oportunitate pentru dezvoltarea ulterioară a școlii sunt predominant pozitive - cel puţin
60% dintre şcoli considerând că aceasta, prin „input-ul” realizat (promovarea rezultatelor bune
identificate, a acelor zone de bună practică care se pot constitui ca exemple, confirmarea valorii,
punctarea zonelor în care mai sunt necesare intervenţii, momentele de reflecţie ulterioară), a
condus „în mare măsură” şi „în foarte mare măsură” la identificarea şi/sau promovarea unor
aspecte care îmbogăţesc şcoala, ca organizaţie dispusă să fie vizibilă şi să înveţe.
9. Evaluarea externă periodică a reprezentat o
oportunitate pentru dezvoltarea ulterioară a școlii
dumneavoastră
postliceal

0%
0%
0%
0%

liceal
0%
gimnazial

primar

preşcolar

50%
50%
11%

21%

În foarte mică măsură

26%

42%

12%
10%

44%

35%

În măsură potrivită
În mare măsură

0%
0%

33%
33%
33%

0%
0%

10%

20%

În foarte mare măsură

40%
40%

20%
0%

În mică măsură

30%

40%

50%

Acest rezultat a fost identificat la unităţile de învăţământ de nivel preşcolar.
De remarcat faptul că:
● un segment reprezentativ de răspunsuri, respectiv 44%, se regăsesc în zona „pozitivă”,
dar nu maximă, a grilei de evaluare (rezultat identificat la unităţile de învăţământ de
nivel gimnazial),
● un segment reprezentativ de răspunsuri, respectiv 40%, se regăsesc în zona „neutră”
a grilei de evaluare (rezultat identificat la unităţile de învăţământ de nivel preşcolar).
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Coroborând rezultatele minime identificate în toate cele trei cazuri la nivelul grădiniţelor, rezultă faptul
că, activitatea de evaluare externă periodică nu a fost suficient de bine înţeleasă în esenţa ei – constatarea
nivelului serviciilor educaţionale oferite, şi nu a fost nici un moment identficată ca un sprijin/suport în
confirmarea obiectivităţii şi credibilităţii, atât a evaluării interne, cât şi a demersurilor gândite şi implementate
de şcoală pentru a fi, mâine, mai bună decât a fost ieri.
De aceea, cea de a treia „lecţie” învăţată de ARACIP este legată de necesitatea de a intensifica eforturile
de promovare a interdependenţei rezultatelor evaluării interne şi externe, a „beneficiilor” pe care le poate
aduce o evaluare externă obiectivă (chiar şi atunci când „nu este totul la superlativ”):
● validarea deciziilor luate de şcoală, în demersul propriu pe care îl dezvoltă, pentru a fi mai
aproape de solicitările şi nevoile beneficiarilor,
● atragerea unui număr mai mare de posibili beneficiari, respectiv fidelizarea celor deja existenţi,
● câştigarea unui status ridicat în comunitatea locală,
● finanţarea diferenţiată de către autorităţile locale,
● sprijin suplimentar acelora care nu demonstrează îndeplinirea nivelului de calitate minim
obligatoriu stipulat prin lege.

IV. Percepţiile asupra câştigurilor organizaţiei furnizoare de educaţie ca urmare a
participării acesteia la activitatea de evaluare externă periodică au fost evaluate prin
următoarea întrebare:
1. Care sunt câştigurile organizaţei prin participarea la activitatea de evaluare externă
periodică? Dacă nu sunt câştiguri, ci doar un consum de resurse, vă rugăm, de asemenea, să
detaliaţi.
Pentru această întrebare deschisă, răspunsurile analitice şi calitative s-au structurat pe
următoarele 4 categorii, pentru fiecare tip de unitate de învăţământ:
●
●
●
●

rezultate bune în evaluarea externă, răspuns pozitiv,
rezultate slabe în evaluarea externă, răspuns pozitiv,
rezultate bune în evaluarea externă, răspuns negativ,
rezultate slabe în evaluarea externă, răspuns negativ.
10. Care sunt câștigurile organizaţiei din participarea
la activitatea de evaluare externă periodică? Dacă nu
sunt câştiguri, ci este numai un consum de resurse,
vă rugăm, de asemenea, să detaliaţi.
postlic
eal
liceal
gimna
zial
primar
preşc
olar

rezultate slabe,
răspuns negativ

0%
0%
0%

100%

13%
18%

15%

87%
82%
64%
36%

85%

rezultate bune,
răspuns negativ
rezultate slabe,
răspuns pozitiv

100%

0%
0%

100%
25%

50%
50%

rezultate bune,
răspuns pozitiv

75%

13% 25% 50% 100%

Pentru grădinițe, percepțiile sunt următoarele:
● dintre unităţile care au obţinut rezultate mai puţin bune la activitatea de evaluare, 50%
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consideră evaluarea externă periodică „un mare consum de resurse”, apreciind
faptul că nu ştiu sigur dacă „educaţia mai este centrată pe copil sau pe documente”,
iar pentru 50% dintre şcoli evaluarea a însemnat identificarea zonelor slabe, care
necesită îmbunătăţiri;
● dintre unităţile care au obţinut rezultate foarte bune în procesul evaluării, 25%
consideră faptul că „nu documentele atestă dacă o unitate de învăţământ este
calitativă sau nu…ci copiii şi creativitatea acestora”, pe când 75% dintre aceştia
au privit evaluarea externă periodică ca fiind un moment important ce a condus la
„creşterea prestigiului grădiniţei şi a personalului acestuia”, la „conştientizarea
eficienţei comisiei CEAC”, rezultatele foarte bune obţinute la evaluare contribuind la
„o apreciere favorabilă din partea părinţilor şi comunităţii”.
Pentru școlile primare, percepțiile sunt următoarele:
● toate şcolile care au obţinut rezultate mai puţin bune la evaluarea externă periodică
au avut păreri negative privind evaluarea, considerând examinarea documentelor,
a dovezilor privind îndeplinirea descriptorilor şi cuantificarea acestora ca fiind o
verificare exclusiv scriptologică care nu reflectă calitatea în educaţie;
● nu acelaşi punct de vedere l-au avut şcolile care au obţinut rezultate foarte bune la
evaluare, care au concluzionat că doar concentrând eforturile depuse de întreaga
echipă a şcolii în rezultatele recunoscute, au reuşit să ajungă la „creşterea
prestigiului local, chiar regional”.
Pentru școlile gimnaziale, percepțiile sunt următoarele:
● 64% dintre şcolile care au obţinut rezultate mai puţin bune, dar şi 15% dintre şcolile
care au obţinut rezultate foarte bune la evaluarea periodică au considerat această
activitate ca fiind „un mare consum de resurse din punct de vedere al hârtiilor
(dovezilor)”, pe de o parte, dar şi, un consum psihic prea mare în timpul vizitei
de evaluare externă care a avut un caracter profund demotivant pentru cadrele
didactice din şcoală, pe de altă parte;
● De altă părere au fost 36% dintre şcolile care au obţinut rezultate mai puţin bune, dar
şi 85% dintre şcolile care au obţinut rezultate foarte bune la evaluarea periodică care
au considerat acest demers ca fiind o recunoaştere a faptului că respectă şi aplică
cu acurateţe legislaţia calităţii, întreg „pachetul” ce a constituit evaluarea periodică,
de la formare la evaluarea propriu-zisă şi obţinerea Atestatului privind nivelul calităţii
în educaţie, a contribuit la clarificarea aspectelor necunoscute privind calitatea
în educaţie, identificarea corectă a punctelor tari şi slabe ale organizaţiei şi
îmbunătăţirea ulterioară a acestora;
● Toate şcolile de nivel gimnazial au înţeles faptul că trebuie să fie mai riguroşi în
gestionarea dovezilor existente în şcoală, au conştientizat beneficiul implicării
tuturor cadrelor didactice în vederea asigurării calităţii procesului instructiv-educativ,
al colaborării dintre şcoală şi membrii comunităţii locale, au constatat creşterea
motivaţiei pentru o mai bună organizare, înregistrare şi evaluare a activităţii proprii a
fiecărui cadru didactic în parte.
Pentru licee și grupuri școlare, percepțiile sunt următoarele:
● toate şcolile de nivel liceal au considerat ca fiind câştiguri, atât obţinerea Atestatului
privind nivelul calităţii eduacţiei, cât şi creşterea încrederii cadrelor didactice
în utilitatea evaluării interne şi externe şi facilitarea procesului de identificare a
punctelor slabe şi a măsurilor de ameliorare;
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● doar 13% dintre şcolile cu rezultate mai puţin bune, respectiv 18% dintre cele cu
rezultate foarte bune au considerat că nu au existat câştiguri cu prilejul vizitei de
evaluare externă periodică;
● restul de 87% dintre şcolile cu rezultate mai puţin bune, respectiv 82% dintre cele cu
rezultate foarte bune au văzut acest demers ca un „feed-back al propriei activităţi”,
experimentarea unui sistem de evaluare exigent, obiectiv şi care să genereze
repere certe și sigure în ierarhizarea școlii din perspectiva unor date, documente,
rezultate temeinic verificate;
● formarea membrilor CEAC, a directorilor, precum şi a membrilor CA, evaluarea
ce a urmat şi rezultatele obţinute au dat prilejul şcolilor de a compara rezultatele
activităţilor de evaluare internă şi, mai ales a cuantificărilor exprimate in calificative,
cu rezultatele evaluării externe, posibilitatea schimbului de opinii, cunoașterea
unor bune practici, dezvoltarea culturii calităţii la nivelul scolii şi perfecţionarea
sistemului de management intern al calităţii, asigurarea consilierii de specialitate
pentru membrii CEAC, imbunătăţirea competenţelor de autoevaluare instituţională a
membrilor comisiei, promovarea imaginii școlii și asigurarea unor repere sigure,
oficiale de ierarhizare, de apreciere valorică a funcționalității managementului
practicat la nivelul unității, dar şi o mai bună înţelegere a importanţei activităţii
CEAC de către personalul scolii.
Pentru școlile postliceale, percepțiile sunt următoarele:
● toate şcolile de nivel postliceal au considerat evaluarea externă ca fiind un mare
câştig atât din punct de vedere al rezultatelor obţinute, cât şi al experienţelor
dobândite în fiecare etapă a acestui proces.
Paleta variată a răspunsurilor care denotă o percepţie pozitivă a evaluării externe şi a câştigurilor
pe care le aduce, dar şi a celor care denotă o percepţie negativă (în care consumul de resurse este mai
mare decât beneficiile), ne conduc la concluzia că, în acest moment, „taberele sunt împărţite”. Se percep
şi beneficii, dar şi neajunsuri, hârţogărie, stres.
De aceea, cea de-a patra „lecție” învățată de ARACIP este legată de necesitatea de a intensifica
eforturile de promovare a exemplelor, a rezultatelor pozitive, încurajatoare, pentru că a învăța
teoretic și teorie este arid și uneori lipsit de „miez” sau inaplicabil, dar a vedea la celălalt, cel de
lângă tine, capătă altă valență, devine posibil.

V. Percepţiile asupra schimbărilor, respectiv intervenţiilor necesare pentru creşterea
calităţii în şcoala evaluată au fost evaluate prin următoarea întrebare:
1. Ce schimbări/intervenţii necesare pentru creşterea calităţii serviciilor educaţionale din
şcoala dumneavoastră au rezultat în urma vizitei de evaluare externă periodică?
Și pentru această întrebare deschisă, răspunsurile analitice şi calitative s-au structurat pe
următoarele 4 categorii, pentru fiecare tip de unitate de învăţământ:
●
●
●
●

rezultate bune în evaluarea externă, răspuns pozitiv,
rezultate slabe în evaluarea externă, răspuns pozitiv,
rezultate bune în evaluarea externă, răspuns negativ,
rezultate slabe în evaluarea externă, răspuns negativ.

Analiza arată faptul că, răspunsuri pozitive se înregistrează în procent ridicat pentru toate
segmentele, dar pentru segmentul şcolilor primare se înregistrează cele mai multe răspunsuri
negative, atât în cele în care evaluarea s-a soldat cu rezultate bune, cât şi în cele în care rezultatele
au fost mai puţin bune.
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0%
0%
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100%

liceal

0%
0%
100%
100%

rezultate bune,
răspuns negativ

27%
gimnazial

rezultate slabe,
răspuns negativ
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rezultate slabe,
răspuns pozitiv
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rezultate bune,
răspuns pozitiv
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0%
50%

preşcolar

0%

0%
0%
100%
100%
50%

100%

Pentru grădinițe, percepțiile sunt următoarele:
● toate şcolile care au răspuns acestui chestionar, fie dintre cele care au obţinut
rezultate foarte bune, fie dintre cele cu rezultate mai puţin bune, au considerat
achiziţiile instituţiei, sub toate aspectele ei – fluxul informaţional asimilat în timpul
formării, experienţa dobândită pe parcursul evaluării – o mare intervenţie în evoluţia
unităţii; şcoala s-a mobilizat sub aspectul tuturor resurselor disponibile, în scopul
obţinerii rezultatelor aşteptate ale învăţării active, centrate pe copil; nu au considerat
necesare schimbări majore, doar o concentrare a eforturilor către identificarea
permanentă a punctelor „dificile” şi identificarea unor soluţii viabile.
Pentru școlile primare, percepțiile sunt următoarele:
● toate şcolile cu rezultate mai puţin bune au răspuns că nu au realizat nicio schimbare
la nivel instituţional în vederea creşterii calităţii educaţiei în şcoală, având o
atitudine reticentă („aricioasă”), din acest punct de vedere;
● 50% dintre şcolile care au avut rezultate foarte bune la evaluarea externă periodică au
considerat că schimbarea se vede doar in acordarea unei mai mari atenţii adunării
dovezilor de îndeplinire a descriptorilor, lucru considerat distonant, în acest caz;
● 50% dintre şcolile care au avut rezultate foarte bune la evaluarea externă periodică
au adus schimbări în evoluţia şcolii, astfel, aceştia au realizat o mai bună
monitorizare a activității, ceea ce a dus la stabilirea corectă a măsurilor reglatoare,
la îmbunătățirea relației cu părinții şi comunitatea, dar şi la implicarea în mai
mare măsură a personalului în desfăşurarea activităţii din unitatea de învăţământ.
Pentru școlile gimnaziale, percepțiile sunt următoarele:
● - 27% dintre şcolile cu rezultate mai puţin bune, respectiv 5% dintre cele cu rezultate
foarte bune au răspuns negativ acestei întrebări, considerând că nu este nevoie de
nicio schimbare în vederea creşterii calităţii educaţiei considerând că „nu au fost
schimbări pentru că am obţinut calificativele Foarte Bine şi Excelent”;
● nu se poate spune acelaşi lucru despre 73% dintre şcolile cu rezultate mai puţin
bune la evaluarea externă periodică, care au realizat „o planificare mai riguroasă
a tuturor activităţilor întreprinse, o organizare a documentelor şi o dezvoltare
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mai eficientă a procesului instructiv-educativ, o colaborare mai eficientă, mai
deschisă între membrii comisiei CEAC şi colectivul de cadre didactice din şcoală”;
CEAC este mult mai implicată în viaţa şcolii, în impunerea unui ritm de colectare a
dovezilor - „colegii din școală au înțeles că fiecare aspect pe care îl bifăm din
standarde, trebuie să îl și dovedim, chiar dacă aceasta solicită muncă în plus”;
„conştientizarea necesităţii perfecţionării continue”, „actualizarea portofoliilor
si documentelor de lucru”;
● 95% dintre respondenţii aparţinând şcolilor cu rezultate foarte bune la evaluare au
fost de părere că „activitatea școlii trebuie orientată spre dezvoltare, nu spre
funcţionare”.
Pentru licee și grupuri școlare, percepțiile sunt următoarele:
● toate şcolile de nivel liceal au considerat că au avut loc intervenţii pentru creşterea
calităţii educaţiei, ca urmare a vizitei de evaluare externă periodică, „am acordat
o mai mare mare atenție activităților desfășurate și păstrării dovezilor, folosirii
oportunităţilor specifice unităţii şcolare în vederea eliminării riscurilor şi a creşterii
performanţelor elevilor şi cadrelor didactice”; totodată, „am constatat implicarea
unui număr mai mare de cadre didactice în evaluarea internă şi eficientizarea
activității CEAC printr-o mai bună și echilibrată repartizare a sarcinilor la nivelul
acesteia”.
Pentru școlile de nivel postliceal, percepțiile sunt următoarele:
● au putut analiza concret practicile, procedurile, realizările obţinute în vederea
promovării mai eficiente a imaginii externe a şcolii, fiecare dintre acestea încercând
să-şi îmbunătăţească evaluarea internă şi să identifice nevoile beneficiarilor astfel
încât să-şi poată construi noi ţinte prin care instituţia să devină puternic personalizată
şi să se delimiteze de concurenţă.
Paleta variată a răspunsurilor care denotă o percepție pozitivă a intervențiilor necesare pentru
creșterea calității serviciilor educaționale, dar și a celor care denotă o percepție negativă, ne
conduce la concluzia că, și în acest caz, „taberele sunt împărțite”. Nu se înțelege întotdeauna rolul
dezvoltării continue, necesitatea de a-ți depăși propriile performanțe, obligația de a fi tu însuți, dar
mai bun, pentru generațiile care vin de copii/elevi și care nu seamănă cu generațiile anterioare.
De aceea, cea de-a cincea „lecție” învățată de ARACIP este legată nu neapărat de evaluarea
externă în sine, cât de necesitatea de a intensifica eforturile de creare a unei culturi a calității, în
care plafonarea, de orice fel și la orice nivel, nu este încurajată.

De asemenea, școlile au fost rugate să emită comentarii cu privire la evaluarea externă
periodică:
Acestea au fost centralizate tot în 4 categorii, pentru fiecare tip de unitate de învăţământ:
●
●
●
●

rezultate bune în evaluarea externă, răspuns pozitiv,
rezultate slabe în evaluarea externă, răspuns pozitiv,
rezultate bune în evaluarea externă, răspuns negativ,
rezultate slabe în evaluarea externă, răspuns negativ.
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12. Vă rugăm să faceţi orice comentarii cu privire la
această activitate!
0%
0%

postlic
eal

9%

liceal
gimnaz
ial

7%

25%
75%
25%
75%

64%

primar

0%

50%
50%

preşcol
ar

0%

50%
50%

0%

91%

36%

50%

93%
100%

rezultate slabe,
răspuns negativ
rezultate bune,
răspuns negativ
rezultate slabe,
răspuns pozitiv
rezultate bune,
răspuns pozitiv

100%

100%

Pentru grădinițe, comentariile sunt următoarele:
● toate şcolile care au obţinut rezultate foarte bune, dar şi 50% dintre cei cu rezultate mai
puţin bune au considerat perioada de evaluare „stresantă, obositoare din cauza
numărului mare de aspecte şi documente ce se verifică”;
● 50% dintre respondenţii aparţinând şcolilor care au obţinut rezultate mai puţin bune
au considerat formarea lor o activitate călăuzitoare în identificarea soluţiilor
pentru îmbunătăţirea activităţii instituţionale, echipa de evaluatori ca fiind una
profesionistă, iar activitatea de evaluare „obiectivă”, benefică cunoaşterii nivelului
de dezvoltare.
Pentru școlile primare, comentariile sunt următoarele:
● toate şcolile care au obţinut rezultate mai puţin bune, dar şi 50% dintre cei cu rezultate
foarte bune au considerat că activitatea de evaluare „nu ajută prea mult, ba chiar
stresează”;
● 50% dintre respondenţii aparţinând şcolilor care au obţinut rezultate foarte bune au
considerat „că vizita de evaluare externă periodică este benefică şi necesară pentru
analiza activităţii unităţii şi remedierea ulterioară a deficienţelor constatate”;
Pentru școlile gimnaziale, comentariile sunt următoarele:
● 36% dintre cei provenind din şcolile cu rezultate mai puţin bune şi 7% dintre cei cu
rezultate foarte bune au considerat că „evaluarea unei unităţi de învăţământ în
întregul ei, pentru a putea fi realizată obiectiv şi nu superficial, trebuie desfăşurată
nu într-un ritm alert, stresant şi într-un interval foarte scurt de timp”; aceştia
considerând că ”formarea noastră pentru evaluare a fost deficitară, ceea ce ni s-a
spus la formare nu a coincis cu activitatea din timpul evaluării”;
● dintre aceştia, unii consideră că „nu s-a schimbat mentalitatea conform căreia doar
activitatea de performanţă este importantă şi că managementul este bun doar
pentru a obţine premii la competiţii”;
● 64% dintre cei provenind din şcolile cu rezultate mai puţin bune şi 93% dintre cei
cu rezultate foarte bune sunt de părere că „în condiţiile actuale, când societatea
evoluează foarte rapid şi piaţa muncii este foarte solicitantă, calitatea în educaţie
trebuie permanent susţinută şi ridicată pentru ca elevii care se pregătesc pentru o
activitate viitoare (o profesie) să realizeze cu succes cerinţele examenelor, dar să fie
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pregătiţi şi ca buni cetăţeni şi oameni de calitate”;
● „necesară şi foarte densă în conţinut”, evaluarea externă periodică a fost importantă
în creşterea calităţii educaţiei în şcoală, a fost „o reuşită din toate punctele de
vedere” şi „o activitate binevenită”;
● Un alt fenomen important, înregistrat ca urmare a vizitei de evaluare externă periodică
a fost „creşterea interesului pentru evaluarea internă la nivelul cadrelor didactice,
la nivelul factorilor decizionali existând încă multă inerţie, inclusiv la factorii de
decizie din inspectorat care tratează activitatea de evaluare internă/externă ca
fiind una inutilă… este, însă, importantă pentru că are, pe lângă rolul general
cunoscut, şi o importanţă majoră în ghidarea post-evaluare”.
Pentru licee și grupuri școlare, comentariile sunt următoarele:
● foarte puţini dintre cei care au obţinut rezultate foarte bune la evaluare, respectiv
9%, dar şi 25% dintre cei cu rezultate slabe nu au avut nici un comentariu privind
procesul de evaluare externă periodică;
● 75% dintre cei cu rezultate mai puţin bune şi 91% dintre cei cu rezultate bune au
considerat evaluarea „un proces firesc, o activitate oportună, care conduce la
eficientizarea procesului instructiv-educativ”, aceştia au apreciat evaluatorii
externi din punct de vederea al conduitei şi al bunei pregătiri care a făcut din
aceasta ”o experienţă de învăţare utilă instituţiei”;
● Unii consideră că „pentru că rezultatele evaluării au fost foarte bune pentru instituţia
noastră, considerăm că evaluarea a fost „pozitivă” , dar mă gândesc că aprecierile n-ar
fi fost aceleaşi dacă rezultatele ar fi fost negative (desi n-ar fi lipsit obiectivitatea); cred
că aprecierile sunt subiective, în funcție de calificativele și punctajele obținute
de unitatea de învățământ”;
● Alţii consideră că „activitatea CEAC ar trebui să fie obiect al inspecţiei şcolare
tematice, astfel, s-ar acorda un mai mare sprijin membrilor CEAC în realizarea
activităţii de evaluare internă”.
Pentru școlile de nivel postliceal, comentariile sunt următoarele:
● 25% dintre cei care au obţinut rezultate bune s-au abţinut de la comentarii, pe când
75% dintre aceştia au apreciat acordarea de către ARACIP a Atestatului privind nivelul
calităţii educaţiei, acesta fiind considerat o „carte de vizită” privind nivelul calităţii
educaţiei oferite de unitatea noastră”.
Deci, ARACIP ca instituţie responsabilă de evaluarea externă a şcolilor, a văzut ce are de făcut
mai departe.
Dar şcoala? Care sunt „lecţiile” ei? Orice experienţă trăită trebuie analizată, trebuie fructificată,
„stoarsă” până la refuz de tot ce are ea mai bun.....sau mai puţin bun.
Dacă ne gândim că şcoala este o organizaţie care învaţă, înseamna că.....va învăţa.
Dacă nu, dacă va rămâne închistată în propria carapace......dacă va rămâne prizonieră pe
propria insula....atunci, cu siguranţă....va pieri.
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Ce trebuie să înveţe? Ea ştie!
Cum trebuie să înveţe? Din propriile greşeli, sau din greşelile altora, din propriile experienţe,
bune, foarte bune, sau mai puţin bune........ Dar trebuie să fie mai „bună”! Din ce în ce mai bună!
Pentru generaţiile care vin, pentru copiii de azi, tinerii de mâine.
Şi dacă experienţa evaluării externe, cu toate hârtiile şi stresul ei, a trecut şi dacă te regăseşti
în fruntea unei ierarhii, la mijlocul ei sau la finalul ei, viaţa merge mai departe.....alte generaţii de
copii trec pragul şcolii, alte generaţii de profesori vin la catedră, dar şcoala şi spiritul ei rămân.
A oferi cele mai bune soluţii pentru dezvoltarea copiilor, aşa cum sunt ei, mai motivaţi sau
mai demotivaţi, este sarcina pe care ne-am asumat-o atunci când am păşit în şcoală ca dascăli.
Evaluarea externă nu oferă soluţii; iţi spune „unde eşti”.
De şcoală depinde dacă va rămâne „pe loc”, în aceeaşi „carapace”, pe aceeaşi „insulă” sau
va merge „mai departe”, va deveni „mai bună”.
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ANEXA 1.a.
Standardele pentru autorizarea de funcționare
provizorie
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Standardele de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar –
anexa H.G. nr. 21/10.01.2007
Standardul reprezintă descrierea cerinţelor formulate în termeni de reguli sau rezultate, care
definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi de educaţie.
Standardele de autorizare sunt standarde naţionale, care se aplică învăţământului preuniversitar de
stat şi particular, şi se referă la domeniile prevăzute de art. 10 din O.UG 75/2005, aprobată cu
completări şi modificări prin Legea nr. 87/2006. Pentru fiecare domeniu sunt definite subdomenii, pentru
fiecare subdomeniu sunt formulaţi indicatori, iar la fiecare indicator sunt definiţi descriptori.
Descriptorii sunt enunţuri care stabilesc, în mod concret şi observabil, cerinţele minime pe care
organizaţia furnizoare de educaţie trebuie să le îndeplinească, pentru fiecare indicator, în vederea
obţinerii autorizării de funcţionare provizorii.
Domeniul : A. Capacitatea instituţională; criteriul : a) structurile instituţionale, administrative şi
manageriale
Subdomenii

Indicatori de performanţă

1. Management 1.1. Existenţa, structura şi
strategic
conţinutul
documentelor
proiective
(proiectul
de
dezvoltare
şi
planul
de
implementare).

Descriptori
1.1.1. Existenţa unui proiect de dezvoltare pe termen mediu (3-5 ani) pentru organizaţia
furnizoare de educaţie numit “proiect de dezvoltare instituţională”, “plan de dezvoltare
şcolară”, “plan de acţiune al şcolii”, sau care poartă orice alt nume admis pentru acest tip
de document.
1.1.2. Respectarea structurii de ansamblu a proiectului de dezvoltare instituţională:
misiune; viziune; ţinte strategice; diagnoză / analiza de nevoi; motivarea necesităţii,
fezabilităţii şi oportunităţii; indicatori de realizare; mecanisme de evaluare şi asigurare a
calităţii.
1.1.3. Fundamentarea proiectului de dezvoltare pe analiza contextului socio-economic şi
cultural în care va funcţiona organizaţia furnizoare de educaţie. Pentru organizaţiile
furnizoare de educaţie care fac parte din învăţământul profesional şi tehnic, proiectul de
dezvoltare se fundamentează pe planul local de acţiune pentru învăţământ – PLAI şi cu
planul regional de acţiune pentru învăţământ – PRAI.
1.1.4. Formularea clară a viziunii (imaginea a ceea ce îşi doreşte unitatea de învăţământ
să realizeze în viitor) şi a misiunii asumate de organizaţia respectivă (prezentarea sintetică
a raţiunii de a fi şi a modalităţilor esenţiale de realizare a viziunii formulate).
1.1.5. Definirea unor scopuri / ţinte strategice care vor fi atinse în perioada de aplicare a
proiectului de dezvoltare.
1.1.6. Concordanţa viziunii, misiunii şi ţintelor strategice cu tipul organizaţiei furnizoare de
educaţie şi cu forma şi nivelul de educaţie la care aceasta funcţionează.
1.1.7. Motivarea necesităţii, fezabilităţii şi a oportunităţii proiectului de dezvoltare.
1.1.8. Definirea etapelor în realizarea proiectului de dezvoltare şi a principalelor clase de
resurse necesare pentru realizarea proiectului.
1.1.9. Enunţarea indicatorilor de realizare şi a modalităţilor de evaluare a atingerii ţintelor
propuse.
1.1.10. Definirea mecanismelor de asigurare a calităţii
1.1.11. Elaborarea, pe baza proiectului de dezvoltare, a planului operaţional / planului de
implementare a proiectului pentru primul an în care proiectul de dezvoltare se aplică.
Planul operaţional va cuprinde programe sau acţiuni. Pentru fiecare program / acţiune sunt
precizate: obiectivele (definite în termeni de rezultate aşteptate), resursele (umane,
materiale, financiare, de informaţie, de timp, de expertiză etc.) utilizate, termenele de
realizare, responsabilităţile precum şi indicatorii de realizare (reperele observabile ale
atingerii obiectivelor propuse)
1.1.12. Prezentarea bugetului (estimat) necesar pentru realizarea proiectului de dezvoltare
şi a bugetului (detaliat) pentru programele / acţiunile cuprinse în planul operaţional pentru
primul an de funcţionare. Adecvarea acestuia la dezvoltarea preconizată a unităţii de
învăţământ.
1.1.13. Existenţa, în proiectul de dezvoltare şi în planul operaţional a elementelor de
dezvoltare a unui învăţământ incluziv (de asigurare a egalităţii de şanse in educaţie şi de
sprijinire a elevilor din grupuri sociale defavorizate, respectiv a celor cu cerinţe
educaţionale speciale)

1.2. Organizarea internă a 1.2.1. Existenţa unei organigrame a organizaţiei furnizoare de educaţie, cu linii clare de
unităţii de învăţământ
decizie, comunicare şi raportare.
1.2.2. Elaborarea “fişei postului” pentru toate posturile prevăzute în organigramă – conform
modelelor stabilite prin prevederile legislaţiei în vigoare.
1.3. Existenţa şi funcţionarea
sistemului de comunicare

1.3.1. Definirea sistemului de comunicare formală internă cu personalul propriu şi cu elevii.
1.3.2. Definirea sistemului de comunicare formală externă cu părinţii, angajatorii şi cu alte
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internă şi externă

instituţii şi grupuri semnificative de interes.
1.3.3. Definirea sistemului de comunicare instituţională cu alte instituţii şi organizaţii cu rol
în conceperea, furnizarea şi evaluarea serviciilor educaţionale oferite.
1.3.4. Definirea modalităţilor de promovare a ofertei educaţionale.

2. Management
operaţional

2.1. Funcţionarea curentă a
unităţii de învăţământ

2.1.1. Existenţa unui proiect de regulament intern de funcţionare.

2.2. Existenţa şi funcţionarea
sistemului de gestionare a
informaţiei;
înregistrarea,
prelucrarea
şi
utilizarea
datelor şi informaţiilor

2.2.1. Existenţa sistemului de gestionare a informaţiei şi de înregistrare, prelucrare şi
utilizare a datelor şi informaţiilor.

2.3. Asigurarea serviciilor
medicale pentru elevi

2.3.1. Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi.

2.4. Asigurarea securităţii
tuturor celor implicaţi în
activitatea şcolară, în timpul
desfăşurării programului

2.4.1. Proiectarea unui sistem de asigurare a securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea
şcolară, în timpul desfăşurării programului (pază proprie, acorduri / contracte cu firme
specializate, cu jandarmeria sau cu poliţia).

2.2.2. Cunoaşterea procedurilor de siguranţă şi confidenţialitate în activitatea de colectare,
prelucrare şi utilizare a informaţiei.

2.3.2. Evidenţierea procedurilor de asigurare a serviciilor medicale de urgenţă.

2.4.2. Proiectarea sistemelor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de
legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în tipul respectiv de organizaţie.
2.4.3. Evidenţierea procedurii de înscriere a elevilor şi personalului angajat într-un sistem
de asigurări oferit de o instituţie abilitată (facultativ).

2.5. Asigurarea serviciilor de Nu se evaluează la autorizare
orientare şi consiliere pentru
elevi

Domeniul : A. Capacitatea instituţională; criteriul : b) baza materială
Subdomenii
1. Spaţii şcolare

Indicatori de performanţă

Descriptori

1.1. Existenţa şi
1.1.1. Existenţa spaţiilor şcolare în care va funcţiona unitatea de învăţământ (proprii şi /
caracteristicile spaţiilor şcolare sau închiriate, concesionate, în comodat sau deţinute sub orice altă formă legală).
1.1.2. Adecvarea numărului sălilor de clasă, al laboratoarelor, al atelierelor/ fermelor
şcolare, al sălilor de demonstraţie etc. la planul de şcolarizare prognozat.
1.1.3. Adecvarea tipului laboratoarelor, al cabinetelor, al atelierelor/ fermelor şcolare, al
sălilor de demonstraţie etc. la nivelul de şcolarizare şi profilul unităţii de învăţământ
disciplinele/ modulele cuprinse în planul de învăţământ
1.1.4. Adecvarea tipului laboratoarelor, al cabinetelor, al atelierelor/ fermelor şcolare, al
sălilor de demonstraţie etc. la disciplinele/ modulele cuprinse în planul de învăţământ
1.1.5. Respectarea, în spaţiile şcolare deţinute, a Normelor de igienă privind unităţile
pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, conform legislaţiei în vigoare
(norme generale şi specifice)

2. Spaţii
administrative

1.2. Dotarea spaţiilor şcolare

1.2.1. Respectarea, în spaţiile şcolare deţinute, a normativelor de dotare, conform
legislaţiei în vigoare

1.3. Accesibilitatea spaţiilor
şcolare

1.3.1. Accesibilitatea spaţiilor şcolare pentru toţi elevii, inclusiv pentru cei cu nevoi speciale
1.3.2.Localizarea uşoară a spaţiilor şcolare prin semnalizarea lor corespunzătoare.

2.1. Existenţa, caracteristicile 2.1.1. Existenţa spaţiilor administrative (proprii şi / sau închiriate, concesionate, în comodat
şi funcţionalitatea spaţiilor sau deţinute sub orice altă formă legală) în cadrul unităţii de învăţământ
administrative
2.1.2. Organizarea şi dotarea spaţiilor administrative corespunzător tipului de activitate,
inclusiv cu telefon, fax, copiator, computer cu imprimantă

3. Spaţii auxiliare 3.1. Existenţa, caracteristicile 3.1.1. Existenţa spaţiilor auxiliare - săli de mese, dormitoare, vestiare, bucătărie, spălătorie
şi funcţionalitatea spaţiilor (proprii şi / sau închiriate, concesionate, în comodat sau deţinute sub orice altă formă
auxiliare
legală) corelate cu proiectul de dezvoltare instituţională şi cu planul de acţiune al şcolii.
3.1.2. Corelarea spaţiilor auxiliare cu planul de învăţământ, cu numărul elevilor şi cu tipul,
nivelul şi forma de învăţământ.
3.1.3. Existenţa spaţiilor sanitare şi dotarea lor în conformitate cu Normele de igienă privind
unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, conform legislaţiei în
vigoare (norme generale şi specifice).
3.1.4. Existenţa unui spaţiu propriu destinat bibliotecii şcolare / centrului de informare şi
documentare sau a unui acord privind utilizarea bibliotecii unei alte unităţi de învăţământ.
3.1.5. Respectarea, în spaţiile auxiliare, a Normelor de igienă privind unităţile pentru
ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor (norme specifice), conform legislaţiei în
vigoare.
3.1.6. Respectarea, în spaţiile auxiliare, a normativelor de dotare, conform legislaţiei în
vigoare
3.2. Accesibilitatea spaţiilor
auxiliare

3.2.1. Accesibilitatea spaţiilor auxiliare pentru toţi elevii, inclusiv pentru cei cu
speciale
3.2.2. Localizarea uşoară a spaţiilor auxiliare prin semnalizarea lor corespunzătoare.

nevoi
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3.3. Utilizarea spaţiilor şcolare Nu se evaluează la autorizare
4. Materialele şi
mijloacele de
învăţământ,
auxiliarele
curriculare

4.1. Dotarea cu mijloace de 4.1.1. Adecvarea mijloacelor de învăţământ şi a auxiliarelor curriculare deţinute la planul de
învăţământ şi cu auxiliare şcolarizare prognozat, la nivelul de şcolarizare, la profilul şi la specializările / calificările
profesionale existente în oferta educaţională.
curriculare
4.1.2. Respectarea, în dotarea cu mijloace de învăţământ şi auxiliare curiculare,
normativelor de dotare, conform legislaţiei în vigoare
4.2. Existenţa şi dezvoltarea
fondului bibliotecii şcolare /
centrului de documentare şi
informare

a

4.2.1. Concordanţa fondului bibliotecii şcolare / centrului de documentare şi informare cu
normativul de dotare minimală prevăzut de Regulamentul de organizare şi funcţionare a
bibliotecii şcolare
4.2.2. Adecvarea fondului bibliotecii şcolare / centrului de documentare şi informare la
numărul de elevi estimat, la nivelul de şcolarizare, la profilul şi la specializările / calificările
profesionale oferite.
4.2.3. Existenţa, în biblioteca şcolii / în centrul de documentare şi informare, a câte unui
exemplar de manual alternativ aprobat, pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ
al primului an de studiu sau suporturi de curs pentru fiecare disciplină / modul din planul de
învăţământ al primului an de studiu.

4.3. Dotarea cu tehnologie 4.3.1.Existenţa tehnologiei informatice şi de comunicare (o reţea funcţională de minimum 6
informatică şi de comunicare calculatoare) - cu excepţia nivelului preşcolar.
4.3.2. Existenţa conectării la Internet a reţelei de calculatoare.
4.4.
Accesibilitatea
echipamentelor, materialelor,
mijloacelor de învăţământ şi
auxiliarelor curriculare
5. Documente
şcolare

4.4.1. Accesul elevilor la mijloacele de învăţământ, auxiliarele curriculare, la bibliotecă /
centru de informare, la tehnologia informatică şi de comunicare.
4.4.2. Accesul personalului, în interesul unităţii de învăţământ, la telefon, fax, copiator,
computer cu scanner şi imprimantă.

5.1. Procurarea şi utilizarea 5.1.1. Adecvarea documentelor şcolare care urmează a fi achiziţionate în conformitate cu
documentelor şcolare şi a normativele în vigoare, la numărul prognozat al elevilor, la nivelul de şcolarizare, la profilul
şi la specializările / calificările profesionale existente în oferta educaţională.
actelor de studii
5.1.2. Existenţa, în bugetul primului an de funcţionare, a liniei bugetare destinată achiziţiei
documentelor şcolare.

Domeniul : A. Capacitatea instituţională; criteriul : c) resurse umane
Subdomenii

Indicatori de performanţă

1. Managementul 1.1. Managementul
personalului
personalului didactic şi de
conducere

Descriptori
1.1.1. Îndeplinirea, de către personalul de conducere identificat, selectat şi angajat, a
condiţiilor de numire prevăzute de Legea Învăţământului, precum şi de Statutul
personalului didactic.
1.1.2. Constituirea cel puţin a unui organism colectiv de conducere, dintre cele prevăzute
de legislaţia în vigoare.
1.1.3. Stabilirea, în statul de funcţiuni, a necesarului de cadre didactice pentru funcţionarea
instituţiei de învăţământ, corelat cu planul de şcolarizare prognozat, de nivelul de
şcolarizare, de profilul şi de specializările / calificările profesionale existente în oferta
educaţională.
1.1.4. Acoperirea cu personal didactic calificat este de minim 85%.
1.1.5. Proporţia cadrelor didactice cu norma de bază în unitatea de învăţământ este în
conformitate cu reglementările legale în vigoare, indiferent de subsistemul de învăţământ,
de stat sau particular.
1.1.6. Existenţa angajamentelor scrise privind încadrarea ale cadrelor didactice care vor
funcţiona în unitatea de învăţământ,.

1.2.
Managementul 1.2.1. Stabilirea, în statul de funcţiuni, a necesarului de personal didactic auxiliar şi
personalului didactic auxiliar şi personal nedidactic necesar funcţionării instituţiei de învăţământ, în funcţie de planul de
al personalul nedidactic
şcolarizare prognozat, de nivelul de şcolarizare, de profilul şi de specializările / calificările
profesionale existente în oferta educaţională.
1.2.2. Asigurarea necesarului de personal didactic auxiliar şi de personal nedidactic
calificat în conformitate cu prevederile statutului personalului didactic şi ale celorlalte acte
normative în vigoare.

Domeniul : B. Eficacitate educaţională ; criteriul : a) conţinutul programelor de studiu
Subdomenii
1. Oferta
educaţională

Indicatori de performanţă

Descriptori

1.1. Definirea şi promovarea 1.1.1. Existenţa unei oferte educaţionale, care cuprinde nivelurile şi formele de învăţământ
ofertei educaţionale
în care se face şcolarizare, specializările / calificările obţinute de absolvenţi, resursele
educaţionale (umane şi materiale) puse la dispoziţie pentru activităţile curriculare şi
extracurriculare, programul şcolii şi facilităţile puse la dispoziţia elevilor etc.
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1.1.2. Adecvarea ofertei educaţionale la contextul socio-economic şi cultural în care va
funcţiona şcoala, la proiectul de dezvoltare, la planul operaţional pentru primul an de
funcţionare, la dotarea existentă şi la personalul prognozat.
1.1.3. Definirea explicită, în proiectul de dezvoltare sau în alte documente, a modalităţilor
de promovare a ofertei educaţionale
1.2. Existenţa parteneriatelor Nu se evaluează la autorizare
cu reprezentanţi ai comunităţii
2. Curriculum

2.1. Proiectarea curriculumului 2.1.1. Utilizarea curriculumului naţional sau alternativ aprobat de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării pentru fiecare nivel de şcolarizare, profil şi specializare / calificare profesională
din oferta şcolii.

2.2. Realizarea curriculum-ului

2.1.2. Existenţa strategiei de dezvoltare - proiectare a curriculum-ului la decizia şcolii /
curriculum-ului în dezvoltare locală pentru fiecare nivel de şcolarizare, profil şi specialitate /
calificare profesională din oferta şcolii
Nu se evaluează la autorizare

Domeniul : B. Eficacitate educaţională ; criteriul : b) rezultatele învăţării
Subdomenii

Indicatori de performanţă

1. Performanţele 1.1. Evaluarea rezultatelor
şcolare
şcolare

Descriptori
1.1.1. Existenţa unei prognoze privind rezultatele la învăţătură, pentru primii 3-5 ani de
funcţionare. Prognoza poate fi inclusă în proiectul de dezvoltare.
1.1.2. Existenţa unei prognoze privind traiectul şcolar şi / sau profesional al viitorilor
absolvenţi. Prognoza poate fi inclusă în proiectul de dezvoltare
1.1.3. Existenţa unei strategii de urmărire a evoluţiei performanţelor şcolare utilizând
sistemul naţional de indicatori privind educaţia.
1.1.4. Existenţa unei strategii de urmărire a evoluţiei şcolare şi profesionale a absolvenţilor.

2. Performanţele
extraşcolare

2.1. Evaluarea rezultatelor la 2.1.1. Existenţa unei prognoze privind rezultatele la anumite activităţi extracurriculare
activităţile
extracurriculare prezente în oferta şcolii şi care contribuie la definirea personalităţii acesteia, pentru primii
(extra-clasă şi extra-şcolare) 3-5 ani de funcţionare. Prognoza poate fi inclusă în proiectul de dezvoltare.

Domeniul : B. Eficacitate educaţională ; criteriul : c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după
caz
Subdomeniu
1. Activitatea
ştiinţifică şi
metodică

Indicatori de performanţă

Descriptori

1.1. Activitatea ştiinţifică

Nu se evaluează la autorizare

1.2. Activitatea metodică a
cadrelor didactice

1.2.1. Stabilirea colectivelor de catedră şi a comisiilor metodice care vor fi constituite la
nivelul şcolii, proporţional cu planul de şcolarizare prognozat şi cu numărul cadrelor
didactice

Domeniul : B. Eficacitate educaţională ; criteriul : d) activitatea financiară a organizaţiei
Subdomeniu
1. Activitatea
financiară

Indicatori de performanţă
1.1. Constituirea bugetului
şcolii

Descriptori
1.1.1. Constituirea bugetului unităţii de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, indicându-se sursele de finanţare.
1.1.2. Adecvarea bugetului prognozat la proiectul de dezvoltare a unităţii de învăţământ.

1.2. Execuţia bugetară

1.2.1. Asigurarea activităţilor financiar - contabile, de control şi de audit financiar cu
personal propriu sau prin achiziţionarea serviciilor de specialitate.

Domeniul : C. Managementul calităţii; criteriul : a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
Subdomenii
1. Autoevaluarea
instituţională

Indicatori de performanţă
1. 1. Existenţa şi aplicarea
procedurilor de autoevaluare
instituţională

2. Managementul 2.1. Existenţa şi aplicarea
calităţii la nivelul procedurilor interne de
organizaţiei
asigurare a calităţii

Descriptori
1.1.1. Existenţa procedurilor de autoevaluare instituţională care respectă prevederile
legale.
2.1.1. Existenţa procedurilor de monitorizare şi evaluare a calităţii procesului educaţional
2.1.2. Prezenţa, în organismele colective de conducere, a reprezentanţilor purtătorilor
majori de interes din şcoală şi din comunitate, conform reglementărilor legale în vigoare
2.1.3. Existenţa procedurilor de colectare regulată a feed-back ului din partea elevilor şi a
altor factori interesaţi interni şi externi.

2.2. Dezvoltarea profesională
a personalului

2.2.1. Existenţa strategiei de dezvoltare managerială a personalului de conducere, corelată
cu proiectul de dezvoltare, cu planul operaţional al şcolii pentru primul an de funcţionare şi
cu oferta educaţională a şcolii.
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2.2.2. Existenţa strategiei de formare / dezvoltare a personalului didactic, corelată cu
proiectul de dezvoltare, cu planul operaţional al şcolii pentru primul an de funcţionare şi cu
oferta educaţională a şcolii.
2.2.3. Existenţa strategiei de formare / dezvoltare a personalului didactic auxiliar şi
nedidactic, corelată cu proiectul de dezvoltare, cu planul operaţional al şcolii pentru primul
an de funcţionare şi cu oferta educaţională a şcolii.

Domeniul : C. Managementul calităţii; criteriul : b) proceduri privind iniţierea , monitorizarea şi revizuirea
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate
Subdomeniu
1. Revizuirea
periodică a
ofertei şcolii

Indicator de performanţă
1.1. Revizuirea ofertei
educaţionale şi a proiectului
de dezvoltare

Descriptori
1.1.1. Prevederea procedurilor interne (modalităţi, termene şi responsabilităţi) prin care
rezultatele evaluării şi monitorizării calităţii, ale autoevaluării instituţionale şi ale evaluării
rezultatelor învăţării pot duce la revizuirea ofertei educaţionale şi la modificarea proiectului
de dezvoltare.
1.1.2. Existenţa unor proceduri interne adecvate de identificare a punctelor tari şi a celor
slabe, a oportunităţilor şi ameninţărilor.

Domeniul : C. Managementul calităţii; criteriul : c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a
rezultatelor învăţării
Subdomeniu
1. Optimizarea
procedurilor de
evaluare a
învăţării

Indicator de performanţă
1.1. Existenţa şi aplicarea
procedurilor de optimizare a
evaluării învăţării

Descriptori
Nu se evaluează la autorizare

Domeniul : C. Managementul calităţii; criteriul : d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului
profesoral
Subdomeniu
1. Evaluarea
calităţii corpului
profesoral

Indicator de performanţă
1.1. Evaluarea calităţii
activităţii corpului profesoral

Descriptori
1.1.1. Existenţa criteriilor, metodologiei şi instrumentelor de evaluare periodică a
personalului didactic.

Domeniul : C. Managementul calităţii; criteriul : e ) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
Subdomeniu
1. Optimizarea
accesului la
resursele
educaţionale

Indicator de performanţă
1.1. Optimizarea accesului la
resursele educaţionale

Descriptori
Nu se evaluează la autorizare

Domeniul : C. Managementul calităţii; criteriul : f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la
asigurarea internă a calităţii
Subdomeniu

Indicator de performanţă

Descriptori

1. Constituirea şi 1.1. Constituirea bazei de date 1.1.1. Prezentarea proiectului bazei de date în care vor fi incluse toate datele şi informaţiile
actualizarea bazei a unităţii de învăţământ
necesare funcţionării şi dezvoltării organizaţiei, precum şi raportării la nivel naţional şi
local.
de date
1.1.2. Cuprinderea, în proiectul bazei de date, a câmpurilor referitoare la rezultatele
autoevaluării, ale monitorizării şi ale evaluării externe

Domeniul : C. Managementul calităţii; criteriul : g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la
programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite
Subdomeniu
1. Asigurarea
accesului la
informaţie al
persoanelor şi
instituţiilor
interesate

Indicator de performanţă
1.1. Asigurarea accesului la
oferta educaţională a şcolii

Descriptori
1.1.1. Existenţa materialelor promoţionale privind oferta educaţională, pe suport
convenţional şi electronic.
1.1.2. Proiectarea unor structuri special desemnate pentru activitatea de relaţii publice.
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Domeniul : C. Managementul calităţii; criteriul : h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii
educaţiei, conform legii
Subdomeniu
1. Funcţionarea
structurilor
responsabile cu
evaluarea internă
a calităţii

Indicator de performanţă
1.1. Constituirea şi
funcţionarea structurilor
responsabile cu evaluarea
internă a calităţii

Descriptori
1.1.1. Proiectarea structurilor prevăzute de lege, responsabile cu evaluarea internă a
calităţii (Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii)
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Standardul reprezintă descrierea cerinţelor formulate în termeni de reguli sau rezultate, care
definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi de educaţie.
Standardele de acreditare sunt standarde naţionale, care se aplică învăţământului preuniversitar de
stat şi particular, şi se referă la domeniile prevăzute de art. 10 din O.U.G. nr. 75/2005, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 87/2006. Pentru fiecare domeniu sunt definite subdomenii, pentru fiecare
subdomeniu sunt formulaţi indicatori, iar la fiecare indicator sunt definiţi descriptori. Descriptorii sunt
enunţuri care stabilesc, în mod concret şi observabil, cerinţele minime pe care organizaţia furnizoare de
educaţie trebuie să le îndeplinească, pentru fiecare indicator, în vederea acreditării.
Domeniul : A. Capacitatea instituţională; criteriul : a) structurile instituţionale, administrative şi
manageriale
Subdomenii
1. Management
strategic

Indicatori de
performanţă

Descriptori

1.1. Existenţa, structura şi
conţinutul
documentelor
proiective (proiectul de
dezvoltare şi planul de
implementare).

1.1.1.Existenţa proiectului de dezvoltare pe termen mediu (3-5 ani) pentru organizaţia
furnizoare de educaţie, având cel puţin elementele prevăzute la autorizare.
1.1.2. Îndeplinirea scopurilor şi a obiectivelor stabilite prin proiectul de dezvoltare şi prin
planurile de implementare, pentru întreaga perioadă de autorizare provizorie, după caz.
1.1.3. Fundamentarea proiectul de dezvoltare pe analiza contextului socio-economic şi cultural
în care va funcţiona organizaţia furnizoare de educaţie. Pentru organizaţiile furnizoare de
educaţie care fac parte din învăţământul profesional şi tehnic, proiectul de dezvoltare se
fundamentează pe planul local de acţiune pentru învăţământ – PLAI şi pe planul regional de
acţiune pentru învăţământ – PRAI.
1.1.4. Fundamentarea noului proiect de dezvoltare pe rezultatele proiectului anterior (se aplică
unităţilor şcolare acreditate şi celor pentru care perioada de autorizare a fost mai lungă decât
durata de viaţă a proiectului de dezvoltare).
1.1.5. Formularea clară a viziunii şi a misiunii asumate de organizaţia furnizoare de educaţie.
1.1.6. Definirea unor scopuri / ţinte strategice care vor fi realizate în perioada de aplicare a
proiectului de dezvoltare.
1.1.7. Motivarea necesităţii, fezabilităţii şi a oportunităţii noului proiect de dezvoltare.
1.1.8. Afişarea la loc vizibil a misiunii şi a ţintelor strategice.
1.1.9. Cunoaşterea misiunii şi a ţintelor strategice de către cadrele didactice, elevi, părinţi,
autorităţi locale, comunitatea în general.
1.1.10. Concordanţa viziunii, misiunii şi ţintelor strategice cu tipul organizaţiei furnizoare de
educaţie, cu forma şi nivelul de educaţie la care aceasta funcţionează.
1.1.11. Definirea etapelor în realizarea proiectului de dezvoltare şi a principalelor categorii de
resurse utilizate pentru realizarea proiectului.
1.1.12. Precizarea indicatorilor de realizare şi a modalităţilor de evaluare a atingerii ţintelor
propuse.
1.1.13. Elaborarea, pe baza proiectului de dezvoltare, a planului operaţional / planului de
implementare a proiectului, pentru primul an în care acesta se aplică.
1.1.14. Planul de implementare va cuprinde programe sau acţiuni. Pentru fiecare program /
acţiune sunt precizate: obiectivele (definite în termeni de rezultate aşteptate), resursele (umane,
materiale, financiare, de timp, de informaţie, de expertiză etc.) utilizate, termenele de realizare,
responsabilităţile precum şi indicatorii de realizare (reperele observabile ale îndeplinirii
obiectivelor propuse).
1.1.15. Prezentarea rezultatelor participării organizaţiei la alte proiecte educaţionale dezvoltate
la nivelul şcolii, al comunităţii locale, la nivel naţional sau internaţional.
1.1.16. Prezentarea bugetului estimat necesar pentru realizarea proiectului de dezvoltare şi a
bugetului detaliat pentru programele / acţiunile cuprinse în planul operaţional pentru primul an
de funcţionare. Adecvarea acestuia la dezvoltarea preconizată a unităţii de învăţământ.
1.1.17. Existenţa, în proiectul de dezvoltare şi în planul de implementare, a elementelor de
dezvoltare a unui învăţământ incluziv (de asigurare a egalităţii de şanse in educaţie şi de
sprijinire a elevilor din grupuri sociale defavorizate, respectiv a celor cu cerinţe educaţionale
speciale).

1.2. Organizarea internă a 1.2.1. Existenţa, cel puţin, a regulamentelor interne de funcţionare prevăzute de legislaţia în
unităţii de învăţământ
vigoare.

1

MANUALUL DE EVALUARE EXTERNĂ A CALITĂŢII

76

Standardele de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar – anexa
H.G. nr. 21/10.01.2007
1.2.2. Existenţa organigramei organizaţiei furnizoare de educaţie, cu linii clare de decizie,
comunicare şi raportare.
1.2.3. Existenţa “fişei postului” pentru toate posturile prevăzute în organigramă. Fişa postului va
cuprinde, cel puţin: numele postului, locul de muncă, condiţiile de ocupare (pregătire,
experienţă, calificări, competenţe etc.), locul în structura organizaţiei şi relaţiile cu alte posturi
din organigramă (subordonare, coordonare sau supervizare), scopul activităţii şi funcţia /
funcţiile îndeplinite, atribuţiile specifice cu standardele şi descriptorii de nivel asociaţi, limitele
autorităţii.
1.3. Existenţa şi
1.3.1. Funcţionarea eficientă a sistemului de comunicare formală internă cu personalul propriu
funcţionarea sistemului de şi cu elevii.
comunicare internă şi
1.3.2. Funcţionarea eficientă a sistemului de comunicare formală externă cu părinţii, angajatorii
externă
şi cu alte instituţii şi grupuri semnificative de interes.
1.3.3. Funcţionarea eficientă a sistemului de comunicare instituţională cu alte instituţii şi
organizaţii cu rol în conceperea, furnizarea şi evaluarea serviciilor educaţionale oferite.
1.3.4. Promovarea ofertei educaţionale.
2. Management
operaţional

2.1. Funcţionarea curentă 2.1.1.Funcţionarea organismelor de conducere – individuală şi colectivă - în condiţiile prevăzute
a unităţii de învăţământ
de legislaţia în vigoare şi de reglementările interne.
2.1.2. Existenţa şi gestionarea eficientă a documentelor manageriale prevăzute de legislaţia în
vigoare şi reglementările interne.
2.1.3. Realizarea procedurilor de management al resurselor umane pentru personalul didactic,
didactic auxiliar şi nedidactic (recrutare, selecţie, normare, utilizare, stimulare, disponibilizare
etc.) conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor interne.
2.1.4. Funcţionarea curentă a organizaţiei şcolare fără perturbări majore.
2.1.5. Există dovezi privind urmărirea respectării regulamentelor interne de funcţionare şi
privind corectarea perturbărilor constatate în funcţionarea organizaţiei, dacă este cazul.
2.2.
Existenţa
şi
funcţionarea sistemului de
gestionare a informaţiei;
înregistrarea, prelucrarea
şi utilizarea datelor şi
informaţiilor

2.2.1. Funcţionalitatea sistemului de gestionare a informaţiei şi de înregistrare, prelucrare şi
utilizare a datelor şi informaţiilor.
2.2.2. Cuprinderea, în sistemul de gestionare a informaţiei, a tuturor informaţiilor necesare
raportărilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
2.2.3. Respectarea condiţiilor şi procedurilor legale şi privind siguranţa şi confidenţialitatea în
activitatea de colectare, prelucrare şi utilizare a informaţiei.

2.3. Asigurarea serviciilor 2.3.1. Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi, conform legislaţiei în vigoare.
medicale pentru elevi
2.3.2. Existenţa procedurilor de asigurare a serviciilor medicale de urgenţă.
2.4. Asigurarea securităţii
tuturor celor implicaţi în
activitatea şcolară,
în
timpul
desfăşurării
programului

2.4.1. Existenţa unui sistem şi a procedurilor de asigurare a securităţii tuturor celor implicaţi în
activitatea şcolară, în timpul desfăşurării programului (pază proprie, acorduri / contracte cu
firme specializate, cu jandarmeria sau cu poliţia)
2.4.2. Respectarea sistemelor şi a procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI
prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în tipul respectiv de organizaţie.
2.4.3. Existenţa unor proceduri specifice, cunoscute şi asumate de către toţi cei implicaţi în
activitatea unităţii de învăţământ, privind gestionarea situaţiilor de criză.

2.5. Asigurarea serviciilor 2.5.1. Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi, conform legislaţiei în vigoare
de orientare şi consiliere – de preferinţă prin cabinete proprii.
pentru elevi.

Domeniul : A. Capacitatea instituţională; criteriul : b) baza materială
Subdomenii
1.Spaţii şcolare

Indicatori de
performanţă
1.1. Existenţa şi
caracteristicile spaţiilor
şcolare

Descriptori
1.1.1. Existenţa spaţiilor şcolare în care funcţionează unitatea de învăţământ (proprii şi / sau
închiriate, concesionate, în comodat sau deţinute sub orice altă formă legală).
1.1.2. Adecvarea numărului sălilor de clasă, al laboratoarelor, al atelierelor/ fermelor şcolare, al
sălilor de demonstraţie etc. la planul de şcolarizare prognozat şi realizat.
1.1.3. Adecvarea tipului laboratoarelor, al cabinetelor, al atelierelor/ fermelor şcolare, al sălilor
de demonstraţie etc. la nivelul de şcolarizare şi profilul unităţii de învăţământ.
1.1.4. Adecvarea tipului laboratoarelor, al cabinetelor, al atelierelor/ fermelor şcolare, al sălilor
de demonstraţie etc. la disciplinele/ modulele cuprinse în planul de învăţământ.
1.1.5. Folosirea eficientă a spaţiilor şcolare pe baza unei planificări riguroase.
1.1.6. Respectarea, în spaţiile şcolare deţinute, a Normelor de igienă privind unităţile pentru
ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, conform legislaţiei în vigoare (norme
generale şi specifice)

1.2. Dotarea spaţiilor
şcolare

1.2.1. Respectarea, în spaţiile şcolare deţinute, a normativelor de dotare, conform legislaţiei în
vigoare
1.2.2 Dotarea spaţiilor şcolare în concordanţă cu efectivele de elevi din cadrul formaţiunilor de
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studiu.
1.2.3. Demonstrarea preocupărilor conducerii şcolii pentru îmbunătăţirea dotării spaţiilor
şcolare.

2. Spaţii
administrative

1.3. Accesibilitatea
spaţiilor şcolare

1.3.1. Accesibilitatea spaţiilor şcolare pentru toţi elevii, inclusiv pentru cei cu nevoi speciale.

1.4. Utilizarea spaţiilor
şcolare

1.4.1. Utilizarea spaţiilor şcolare în procesul didactic conform destinaţiei lor şi planificării
întocmite la nivelului organizaţiei şcolare.

1.3.2.Localizarea uşoară a spaţiilor şcolare prin semnalizarea lor corespunzătoare.

2.1.
Existenţa, 2.1.1. Existenţa spaţiilor administrative (proprii şi / sau închiriate, concesionate, în comodat sau
caracteristicile
şi deţinute sub orice altă formă legală) în cadrul unităţii de învăţământ
funcţionalitatea
spaţiilor 2.1.2. Organizarea şi dotarea spaţiilor administrative corespunzător tipului de activitate
administrative

3.Spaţii auxiliare 3.1.
Existenţa, 3.1.1. Existenţa spaţiilor auxiliare - săli de mese, dormitoare, vestiare, bucătărie, spălătorie
caracteristicile
şi (proprii şi / sau închiriate, concesionate, în comodat sau deţinute sub orice altă formă legală),
funcţionalitatea
spaţiilor după caz, corelate cu proiectul de dezvoltare instituţională şi cu planul de implementare al
auxiliare
proiectului.
3.1.2. Corelarea spaţiilor auxiliare - săli de mese, dormitoare, vestiare, bucătărie, spălătorie,
cu planul de învăţământ, cu numărul elevilor şi cu tipul, nivelul şi forma de învăţământ.
3.1.3. Existenţa spaţiilor sanitare şi dotarea lor în conformitate cu normativele de igienă în
vigoare.
3.1.4. Existenţa unui spaţiu propriu destinat bibliotecii şcolare / centrului de informare şi
documentare sau a unui acord privind utilizarea bibliotecii unei alte unităţi de învăţământ.
3.1.5. Existenţa unui spaţiu destinat cabinetului medical.
3.1.6. Existenţa unui spaţiu destinat cabinetului de orientare şi consiliere pentru elevi.
3.1.7. Respectarea, în spaţiile auxiliare, a Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea,
educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor (norme specifice), conform legislaţiei în vigoare.
3.1.8. Respectarea, în spaţiile auxiliare, a normativelor de dotare, conform legislaţiei în vigoare
3.2. Accesibilitatea
spaţiilor auxiliare

3.2.1. Accesibilitatea spaţiilor auxiliare pentru toţi elevii, inclusiv pentru cei cu nevoi speciale.

3.3. Utilizarea spaţiilor
auxiliare

3.3.1. Utilizarea spaţiilor auxiliare conform destinaţiei lor şi planificării întocmite la nivelul
organizaţiei şcolare.

3.2.2. Localizarea uşoară a spaţiilor auxiliare prin semnalizarea lor corespunzătoare.

3.3.2. Asigurarea, prin programul de funcţionare, a accesului tuturor elevilor şi personalului
şcolii la bibliotecă / centrul de documentare şi informare.
3.3.3. Asigurarea, prin programul de funcţionare, a accesului tuturor elevilor la serviciile de
orientare şi consiliere.
4. Materialele şi
mijloacele de 4.1. Dotarea cu mijloace
învăţământ,
de învăţământ şi cu
auxiliarele
auxiliare curriculare
curriculare

4.1.1. Adecvarea mijloacelor de învăţământ şi a auxiliarelor curriculare deţinute la planul de
şcolarizare prognozat, la nivelului de şcolarizare, la profilul şi la specializările / calificările
profesionale existente în oferta educaţională.
4.1.2. Respectarea, în dotarea cu mijloace de învăţământ şi auxiliare curiculare, a normativelor
de dotare, conform legislaţiei în vigoare.
4.1.3. Realizarea unui progres (creştere cantitativă şi / sau diversificare) privind achiziţionarea /
realizarea unor noi mijloace de învăţământ sau auxiliare curriculare.

4.2.
Existenţa
şi
dezvoltarea
fondului
bibliotecii
şcolare
/
centrului de documentare
şi informare

4.2.1. Concordanţa fondului bibliotecii şcolare / centrului de documentare şi informare cu
normativele prevăzute de legislaţia în vigoare.
4.2.2. Adecvarea fondului bibliotecii şcolare / centrului de informare şi documentare la numărul
de elevi estimat, la nivelul de şcolarizare, la profilul şi la specializările / calificările profesionale
oferite. Numărul de volume şi publicaţii per elev este cel puţin egal cu numărul mediu de
volume şi publicaţii per elev corespunzător nivelului de educaţie.
4.2.3. Existenţa, în biblioteca şcolii / în centrul de informare şi documentare a câte unui
exemplar din fiecare manual alternativ aprobat, pentru fiecare disciplină din planul de
învăţământ al primului an de studiu sau suporturi de curs pentru fiecare disciplină / modul din
planul de învăţământ al primului an de studiu.
4.2.4. Existenţa unei evidenţe clare a utilizării fondului bibliotecii şcolare / centrului de informare
şi documentare – număr de utilizări pentru fiecare elev şi pentru fiecare item utilizat.
4.2.5. Realizarea unui progres (creştere cantitativă şi diversificare) privind achiziţionarea /
realizarea de noi materiale pentru bibliotecă / centrul de documentare şi informare.

4.3. Dotarea cu tehnologie 4.3.1. Existenţa tehnologiei informatice şi de comunicare (o reţea funcţională de minim 6
informatică
şi
de calculatoare) - cu excepţia nivelului preşcolar.
comunicare
4.3.2. Existenţa conectării la Internet a reţelei de calculatoare.
4.3.3. Extinderea utilizării tehnologiei informatice şi de comunicare la alte discipline din
curriculum naţional şi / sau la decizia şcolii, în afara celor corespunzătoare ariei curriculare
“Tehnologii”.
4.3.4. Creşterea numerică a disciplinelor care utilizează tehnologiile informatice şi de
comunicare precum şi, în interiorul disciplinei, a numărului de ore în care sunt folosite
tehnologiile informatice şi de comunicare
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4.3.5. Asigurarea accesului tuturor elevilor şi cadrelor didactice la reţeaua de calculatoare,
pentru documentare şi informare în timpul şi în afara orelor de profil din programul şcolar.
4.3.6. Asigurarea unui număr suficient de calculatoare astfel încât numărul de elevi din unitatea
de învăţământ ce revine la un calculator este cel mult egal cu numărul de elevi ce revine la un
calculator corespunzător judeţului / municipiului Bucureşti şi nivelului de şcolarizare.
4.3.7. Utilizarea tehnologiei informatice şi de comunicare în activitatea administrativă şi / sau de
secretariat şi / sau a bibliotecii.
4.3.8. Dotarea / îmbunătăţirea / actualizarea / înlocuirea periodică a echipamentelor şi
programelor informatice utilizate.

5.Documente
şcolare

4.4. Accesibilitatea
echipamentelor,
materialelor, mijloacelor
de învăţământ şi
auxiliarelor curriculare

4.4.1. Accesul elevilor la mijloacele de învăţământ, auxiliarele curriculare, la bibliotecă / centru
de documentare şi informare, la tehnologia informatică şi de comunicare.

5.1.
Procurarea
şi
utilizarea
documentelor
şcolare şi a actelor de
studii

5.1.1. Achiziţionarea documentelor şcolare şi a actelor de studii în conformitate cu normativele
în vigoare, cu numărul prognozat al elevilor, cu nivelul de şcolarizare, cu profilul şi cu
specializările / calificările profesionale existente în oferta educaţională.

4.4.2. Accesul personalului, în interesul unităţii şcolare, la: telefon, fax, copiator, computer cu
scanner şi imprimantă.

5.1.2. Existenţa, în bugetul şcolii, a liniei bugetare destinată achiziţiei documentelor şcolare şi a
actelor de studii.
5.1.3. Respectarea legislaţiei în vigoare privind completarea, utilizarea şi gestionarea
documentelor şcolare şi a actelor de studii.
5.1.4. Existenţa unui sistem eficient de accesare a documentelor din arhiva unităţii de
învăţământ.
5.1.5. Securizarea documentelor şcolare se realizează conform legislaţiei în vigoare.

Domeniul : A. Capacitatea instituţională; criteriul : c) resurse umane
Subdomenii
1.Managementul
personalului

Indicatori de
performanţă

Descriptori

1.1.
Managementul 1.1.1. Respectarea, de către personalul de conducere angajat, a condiţiilor prevăzute de Legea
personalului didactic şi de Învăţământului, precum şi de Statutul personalului didactic.
conducere
1.1.2. Stabilirea, în statul de funcţiuni, a necesarului de cadre didactice pentru funcţionarea
unităţii de învăţământ în funcţie de planul de şcolarizare realizat, de nivelul de şcolarizare, de
profilul şi de specializările / calificările profesionale existente în oferta educaţională.
1.1.3. Acoperirea cu personal didactic calificat este de minim 85%.
1.1.4. Acoperirea cu personal didactic titular angajat este de cel puţin 50%. Pentru restul
personalului, există contracte de muncă pe durată determinată (suplinire şi / sau cumul) sau
contracte de colaborare.
1.1.5.Transparenţa procedurilor de management al resurselor umane.
1.1.6. Corelarea activităţii de evaluare a cadrelor didactice cu celelalte proceduri de
management al resurselor umane.
1.2.
Managementul
personalului
didactic
auxiliar şi personalului
nedidactic

1.2.1. Stabilirea, în statul de funcţiuni, a necesarului de personal didactic auxiliar şi personal
nedidactic necesar funcţionării unităţii de învăţământ, în funcţie de planul de şcolarizare
prognozat, de nivelul de şcolarizare, de profilul şi de specializările / calificările profesionale
existente în oferta educaţională.
1.2.2. Acoperirea cu personal didactic auxiliar şi nedidactic calificat este de cel puţin 75%.
1.2.3. Asigurarea necesarului de personal didactic auxiliar şi de personal nedidactic calificat în
conformitate cu prevederile normativelor în vigoare.
1.2.4. Existenţa criteriilor, metodologiei şi instrumentelor de evaluare periodică a personalului
didactic auxiliar şi nedidactic, conform legislaţiei în vigoare şi diferenţiat pe categorii de
personal.
1.2.5. Realizarea procedurilor de evaluare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic în
conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările interne.

Domeniul : B. Eficacitate educaţională ; criteriul : a) conţinutul programelor de studiu
Subdomenii
1.Oferta
educaţională

Indicatori de
performanţă

Descriptori

1.1.
Definirea
şi 1.1.1. Existenţa ofertei educaţionale, care cuprinde cel puţin: nivelurile şi formele de învăţământ
promovarea
ofertei autorizate şi /sau acreditate, după caz, în care se face şcolarizare, specializările / calificările
educaţionale
obţinute de absolvenţi, resursele educaţionale (umane şi materiale) puse la dispoziţie pentru
activităţile curriculare şi extracurriculare, programul şcolii şi facilităţile puse la dispoziţia elevilor,
datele de contact ale unităţii de învăţământ.
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1.1.2. Promovarea ofertei educaţionale către toţi actualii şi potenţialii beneficiari folosind
mijloace clasice şi /sau electronice.
1.1.3. Şcolarizarea exclusiv în nivelurile şi formele de învăţământ, specializări /calificări
profesionale autorizate / acreditate, după caz.
1.1.4. Adecvarea ofertei educaţionale la diagnoza contextului socio-economic şi cultural în care
va funcţiona şcoala, la proiectul de dezvoltare, la planul operaţional pentru primul an de
funcţionare, la dotarea existentă şi la personalul prognozat.

2.Curriculum

1.2. Existenţa
parteneriatelor cu
reprezentanţi ai
comunităţii

1.2.1. Existenţa şi funcţionalitatea unor parteneriate cu reprezentanţi ai comunităţii.

2.1. Proiectarea
curriculumului

2.1.1. Utilizarea curriculumului naţional sau alternativ aprobat de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării pentru fiecare nivel de şcolarizare, profil şi specializare / calificare profesională din
oferta şcolii.

1.2.2. Diseminarea, la nivelul unităţii de învăţământ şi al comunităţii, a rezultatelor
parteneriatelor stabilite.

2.1.2. Existenţa strategiei de dezvoltare-proiectare a curriculum-ului la decizia şcolii /
curriculum-ului în dezvoltare locală pentru fiecare nivel de şcolarizare, profil şi specialitate /
calificare profesională din oferta şcolii.
2.1.3. Stabilirea orarului / programului de studiu al elevilor în conformitate cu cerinţele igienice
şi pedagogice.
2.1.4.Există planificarea corespunzătoare
disciplinele/modulele din curriculum.

a

conţinuturilor

învăţării

pentru

toate

2.1.5. Proiectarea unităţilor de învăţare promovează şi încurajează centrarea pe elev.
2.2. Realizarea
curriculum-ului

2.2.1. Respectarea orarului proiectat
2.2.2. Utilizarea auxiliarelor curriculare, echipamentelor şi materialelor de studiu
2.2.3. Utilizarea manualelor şcolare aprobate M.EdC
2.2.4. Corelarea parcurgerii disciplinelor la nivelul ariei curriculare.
2.2.5. Adecvarea strategiilor şi a metodologiei didactice la specificul cultural al populaţiei
şcolare şi la motivaţia fiecărui elev.
2.2.6. Utilizarea autoevaluării elevilor, a evaluării formative şi a feedback-ului pentru
optimizarea procesului de învăţare.
2.2.7. Realizarea, conform prevederilor legale în vigoare, a programelor de educaţie
diferenţiată (pentru copiii cu cerinţe educative speciale – provenind din grupuri defavorizate
social sau predispuse la abandon şcolar, pentru copii supradotaţi etc)
2.2.8. Informarea regulată a elevilor şi / sau a părinţilor acestora privind progresul realizat şi
rezultatele şcolare.
2.2.9. Revizuirea periodică a curriculumului la decizia şcolii / în dezvoltare locală pe baza
rezultatelor autoevaluării, ale evaluării formative şi sumative.

Domeniul : B. Eficacitate educaţională ; criteriul : b) rezultatele învăţării
Subdomenii
1.Performanţele
şcolare

Indicatori de
performanţă
1.1. Evaluarea
rezultatelor şcolare

Descriptori
1.1.1. Planificarea activităţilor de evaluare ( iniţiale, curente, finale) la nivelul catedrei de
specialitate şi la nivelul unităţii de învăţământ.
1.1.2. Realizarea activităţilor de evaluare pe baza standardelor naţionale în vigoare.
1.1.3. Înregistrarea activităţilor de evaluare în conformitate cu legislaţia în vigoare.
1.1.4. Aplicarea sistemului de notare prevăzut de legislaţia în vigoare pentru tipul respectiv de
instituţie de învăţământ sau, în lipsa acesteia, conform unui sistem propriu.
1.1.5. Existenţa unor criterii clare şi cunoscute de către profesori, elevi şi părinţii acestora
privind succesul şcolar şi recompensarea rezultatelor şcolare deosebite, precum şi privind
insuccesul şcolar şi consecinţele acestuia.
1.1.6. Urmărirea traiectului şcolar şi profesional ulterior cel puţin pentru un eşantion
reprezentativ din rândul fiecărei promoţii de absolvenţi.
1.1.7. Urmărirea evoluţiei performanţelor şcolare utilizând sistemul naţional de indicatori privind
educaţia.
1.1.8. Realizarea raportărilor solicitate de instituţiile abilitate prin lege (din cadrul sistemului de
învăţământ şi din afara acestuia).
1.1.9. Realizarea raportărilor publice faţă de principalii purtători de interese de la nivelul şcolii şi
al comunităţii.

2.Performanţele
extraşcolare

2.1. Evaluarea rezultatelor 2.1.1. Planificarea activităţilor extracurriculare cu implicarea cadrelor didactice, a elevilor, a
la activităţile
părinţilor şi a altor membri ai comunităţii.
extracurriculare (extra2.1.2. Popularizarea activităţilor extracurriculare în rândul personalului şcolii, al elevilor, al
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clasă şi extra-şcolare)

părinţilor şi al altor purtători de interese relevanţi.
2.1.3. Înregistrarea rezultatelor la activităţile extracurriculare prezente în oferta şcolii, inclusiv a
impactului acestor activităţi asupra grupurilor-ţintă.

Domeniul : B. Eficacitate educaţională ; criteriul : c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după
caz
Subdomeniu
1.Activitatea
ştiinţifică şi
metodică

Indicatori de
performanţă
1.1. Activitatea ştiinţifică

Descriptori
1.1.1. Utilizarea rezultatelor cercetării ştiinţifice (realizate la nivel local, naţional sau
internaţional) pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.
1.1.2. Iniţierea sau participarea instituţiei de învăţământ (prin cadrele de conducere, cadrele
didactice sau alte persoane angajate cu contracte de muncă pe durată nedeterminată) la
proiecte de cercetare ştiinţifică sau de dezvoltare, realizate la nivel local, regional, naţional sau
internaţional.

1.2. Activitatea metodică a 1.2.1. Funcţionarea colectivelor de catedră, a comisiilor metodice şi a celorlalte comisii (a
cadrelor didactice
diriginţilor, pe arii curriculare etc.) prevăzute de legislaţia în vigoare.
1.2.2. Participarea cadrelor didactice şi a personalului de conducere la activităţile metodice de
la nivelul localităţii şi judeţului.
1.2.3. Realizarea activităţilor metodice în unitatea de învăţământ, cu participarea cadrelor
didactice şi de conducere din şcoală şi din afara ei.
1.2.4. Existenţa documentelor privind activităţile metodice realizate în unitatea de învăţământ
sau la care au participat cadrele didactice.

Domeniul : B. Eficacitate educaţională ; criteriul : d) activitatea financiară a organizaţiei
Subdomeniu
1.Activitatea
financiară

Indicatori de
performanţă

Descriptori

1.1. Constituirea bugetului 1.1.1. Constituirea bugetului unităţii de învăţământ în conformitate cu prevederile legale în
şcolii
vigoare, indicându-se sursele de finanţare.
1.1.2. Adecvarea bugetului prognozat la proiectul de dezvoltare al unităţii de învăţământ.
1.1.3. Existenţa unor demersuri concrete pentru diversificarea şi /sau suplimentarea surselor
de finanţare.
1.1.4. Utilizarea a cel puţin 25 % din bugetul realizat al unităţii de învăţământ pentru dezvoltarea
bazei materiale proprii (spaţii, echipamente, materiale, auxiliare pentru uzul direct al elevilor şi
profesorilor).
1.2. Execuţia bugetară

1.2.1. Asigurarea activităţilor financiar contabile, de control şi de audit financiar cu personal
propriu sau prin achiziţionarea serviciilor de specialitate.
1.2.2. Realizarea execuţiei bugetare în conformitate cu reglementările legale.
1.2.3. Corelarea execuţiei bugetare cu proiectul de dezvoltare şi cu planul anual de
implementare.
1.2.4. Alocarea a cel puţin 25 % din bugetul aprobat al unităţii de învăţământ pentru
dezvoltarea bazei materiale proprii (spaţii, echipamente, materiale, auxiliare pentru uzul direct
al elevilor şi profesorilor), în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Domeniul : C. Managementul calităţii; criteriul : a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
Subdomenii
1.Autoevaluarea
instituţională

Indicatori de
performanţă

Descriptori

1.1. Existenţa şi aplicarea 1.1.1. Realizarea procedurilor şi utilizarea instrumentelor de autoevaluare instituţională care
procedurilor de
respectă prevederile legale.
autoevaluare instituţională 1.1.2. Utilizarea rezultatelor autoevaluării pentru optimizarea funcţionării şi dezvoltării instituţiei
de învăţământ.
1.1.3. Realizarea, în ultimii trei ani, cel puţin a unui ciclu de autoevaluare - optimizare.

2.Managementul 2.1. Existenţa şi aplicarea 2.1.1. Funcţionarea procedurilor interne de asigurare a calităţii (de proiectare, de monitorizare,
calităţii la nivelul procedurilor interne de
de evaluare, de revizuire).
organizaţiei
asigurare a calităţii
2.1.2. Participarea reprezentanţilor purtătorilor majori de interese din şcoală şi din comunitate
(cadre didactice, părinţi, elevi) la procesul decizional derulat la nivelul unităţii de învăţământ.
2.1.3. Existenţa procedurilor de colectare regulată a feed-back ului din partea elevilor şi a altor
factori interesaţi interni şi externi.
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2.2. Dezvoltarea
profesională a
personalului

2.2.1. Existenţa strategiei de dezvoltare managerială şi de dezvoltare profesională pentru
personalului de conducere, respectiv pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.
2.2.2. Corelarea strategiei de dezvoltare managerială şi dezvoltare profesională cu proiectul de
dezvoltare, cu planul operaţional şi cu oferta educaţională a instituţiei de învăţământ.
2.2.3. Culegerea sistematică a dovezilor privind participarea conducerii şcolii la programele de
dezvoltare managerială şi dezvoltarea profesională.
2.2.4. Finalizarea programelor şi activităţilor de dezvoltare profesională şi dezvoltare
managerială cu documentele prevăzute de legislaţia în vigoare (diplome, certificate, adeverinţe
etc.).

Domeniul : C. Managementul calităţii; criteriul : b) proceduri privind iniţierea , monitorizarea şi revizuirea
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate
Subdomeniu
1.Revizuirea
periodică a
ofertei şcolii

Indicator de performanţă
1.1. Revizuirea ofertei
educaţionale şi a
proiectului de dezvoltare

Descriptori
1.1.1. Aplicarea procedurilor interne (modalităţi, termene şi responsabilităţi) prin care rezultatele
evaluării şi monitorizării calităţii, ale autoevaluării instituţionale şi ale evaluării rezultatelor
învăţării pot duce la revizuirea ofertei educaţionale şi la modificarea proiectului de dezvoltare.
1.1.2. Existenţa unor proceduri interne de identificare a punctelor tari şi a celor slabe, a
oportunităţilor şi ameninţărilor.

Domeniul : C. Managementul calităţii; criteriul : c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a
rezultatelor învăţării
Subdomeniu
1.Optimizarea
procedurilor de
evaluare a
învăţării

Indicator de performanţă

Descriptori

1.1. Existenţa şi aplicarea 1.1.1. Datele privind progresul şi dezvoltarea elevilor se culeg şi se înregistrează în mod
procedurilor de optimizare sistematic.
a evaluării învăţării
1.1.2. Existenţa, dacă este cazul, a unor planuri remediale privind progresul şi dezvoltarea
elevilor.
1.1.3. Realizarea periodică a activităţilor de evaluare a satisfacţiei elevilor şi / sau a părinţilor
acestora precum şi a altor purtători de interese relevanţi (angajatori, autorităţi publice locale
etc.) faţă de rezultatele şcolare, extraşcolare şi generale ale activităţii instituţiei de învăţământ.

Domeniul : C. Managementul calităţii; criteriul : d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului
profesoral
Subdomeniu
1.Evaluarea
corpului
profesoral

Indicator de performanţă
1.1. Evaluarea calităţii
activităţii corpului
profesoral

Descriptori
1.1.1. Existenţa unor criterii, metodologii şi instrumente clare şi transparente de evaluare
periodică a personalului didactic.
1.1.2. Stabilirea, dacă este cazul, şi împreună cu cadrele didactice implicate, a unor planuri
individuale de remediere a punctelor slabe identificate.
1.1.3. Adecvarea criteriilor, metodologiilor şi instrumentelor de evaluare a personalului la tipul
de unitate de învăţământ şi la proiectul de dezvoltare în curs.
1.1.4. Realizarea evaluării periodice a personalului conform legislaţiei în vigoare şi
reglementărilor interne.
1.1.5. Existenţa progresului în dezvoltarea profesională a corpului profesoral (grade didactice,
programe de formare în ţară şi străinătate, programe masterale sau doctorale).
1.1.6. Existenţa procedurilor de inserţie profesională pentru cadrele didactice noi / fără
experienţă recentă, dacă este cazul.

Domeniul : C. Managementul calităţii; criteriul : e ) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
Subdomeniu
1.Optimizarea
accesului la
resursele
educaţionale

Indicator de performanţă

Descriptori

1.1. Optimizarea accesului 1.1.1. Existenţa progresului în privinţa accesului elevilor la resursele educaţionale ale şcolii:
la resursele educaţionale auxiliarele curriculare, fondul de carte şi alte materiale din bibliotecă / centrul de documentare,
tehnologia informatică şi de comunicare (inclusiv accesul la Internet), servicii de orientare şi
consiliere etc.
1.1.2. Existenţa progresului privind facilitarea studiului individual şi integrarea elevilor cu cerinţe
educaţionale speciale şi a persoanelor în situaţii de risc educaţional.
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1.1.3. Existenţa progresului în privinţa accesului corpului profesoral la resursele educaţionale
ale şcolii: auxiliarele curriculare, fondul de carte şi alte materiale din bibliotecă / centrul de
documentare, tehnologia informatică şi de comunicare (inclusiv accesul la Internet) etc.

Domeniul : C. Managementul calităţii; criteriul : f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la
asigurarea internă a calităţii
Subdomeniu
1.Constituirea şi
actualizarea
bazei de date

Indicator de performanţă

Descriptori

1.1. Constituirea bazei de 1.1.1. Existenţa bazei de date în care sunt incluse toate datele şi informaţiile necesare
date a unităţii de
funcţionării şi dezvoltării organizaţiei precum şi raportării la nivel naţional şi local.
învăţământ
1.1.2. Cuprinderea, în baza de date, a câmpurilor referitoare la rezultatele autoevaluării, ale
monitorizării şi ale evaluării externe.

Domeniul : C. Managementul calităţii; criteriul : g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la
programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite
Subdomeniu
1.Asigurarea
accesului la
informaţie al
persoanelor şi
instituţiilor
interesate

Indicator de performanţă
1.1. Asigurarea accesului
la oferta educaţională a
şcolii

Descriptori
1.1.1. Informarea factorilor interesaţi interni şi externi cu privire la programele de studii şi, după
caz, cu privire la certificatele, diplomele şi calificările oferite.
1.1.2. Informarea elevilor şi părinţilor privind oportunităţile de educaţie şi formare de la nivel
local / regional / naţional, inclusiv posibilitatea obţinerii de burse.
1.1.3. Existenţa activităţilor de relaţii publice.

Domeniul : C. Managementul calităţii; criteriul : h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii
educaţiei, conform legii
Subdomeniu
1.Funcţionarea
structurilor
responsabile cu
evaluarea internă
a calităţii

Indicator de performanţă

Descriptori

1.1. Constituirea şi
1.1.1. Funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii (programarea
funcţionarea structurilor
activităţii, proiecte, rapoarte etc.).
responsabile cu evaluarea
internă a calităţii
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Nr. Crt.

Programul general
(în funcţie de tipul evaluării)

Activităţile derulate
(intervalul orar de desfăşurare a activităţilor se va preciza în programul
specific)

Evaluatorul
implicat

Autorizare

Acreditare

Evaluare externă periodică

Şedinţa de deschidere

Şedinţa de deschidere

Şedinţa de deschidere

Comisia de
evaluare

Consultarea
documentelor

Consultarea
documentelor

Consultarea documentelor

Comisia de
evaluare

-

Asistenţele la ore

Asistenţele la ore

Comisia de
evaluare

Interviurile cu echipa
managerială
Interviurile cu cadrele
didactice, după caz
Interviurile cu membrii
CEAC, după caz

Interviurile cu echipa
managerială
Interviurile cu cadrele
didactice
Interviurile cu membrii
CEAC

Interviurile cu echipa
managerială
Interviurile cu cadrele
didactice
Interviurile cu membrii
CEAC

Comisia de
evaluare
Comisia de
evaluare
Comisia de
evaluare

Interviurile cu părinţii,
după caz

Interviurile cu părinţii

Interviurile cu părinţii

Comisia de
evaluare

Interviurile cu elevii,
după caz

Interviurile cu elevii

Interviurile cu elevii

Interviurile cu
reprezentanţii
comunităţii locale,
agenţii economici,
după caz
Aplicarea de
chestionare cadrelor
didactice, după caz
Aplicarea de
chestionare elevilor,
după caz

Interviurile cu
reprezentanţii
comunităţii locale,
agenţii economici,
după caz

Aplicarea de chestionare
cadrelor didactice

Aplicarea de chestionare
elevilor

Aplicarea de chestionare
elevilor

Aplicarea de
Aplicarea de chestionare
chestionare părinţilor,
părinţilor
după caz

Aplicarea de chestionare
părinţilor

Vizitarea spaţiilor şi a
bazei materiale

Analiza datelor.
Analiza datelor.
Lucrul în echipă
Lucrul în echipă
pentru identificarea
pentru identificarea
descriptorilor
descriptorilor îndepliniţi/
îndepliniţi/neîndepliniţi
neîndepliniţi
Finalizarea activităţilor
de evaluare;
redactarea procesului
verbal; realizarea
subrapoartelor de
evaluare externă.

Finalizarea activităţilor
de evaluare;
redactarea procesului
verbal; realizarea
subrapoartelor de
evaluare externă.

Comisia de
evaluare

Interviurile cu
reprezentanţii comunităţii Comisia de
locale, agenţii economici, evaluare
după caz

Aplicarea de chestionare
cadrelor didactice

Vizitarea spaţiilor şi a
bazei materiale

Observaţii

Vizitarea spaţiilor şi a
bazei materiale

Comisia de
evaluare
Comisia de
evaluare
Comisia de
evaluare
Comisia de
evaluare

Analiza datelor.
Lucrul în echipă pentru
identificarea descriptorilor
Comisia de
îndepliniţi/neîndepliniţi,
evaluare
a progresului privind
rezultatele, înregistrat de
fiecare elev
Finalizarea activităţilor
de evaluare; redactarea
procesului verbal;
realizarea fişelor de
evaluare externă.

Comisia de
evaluare

NOTĂ: 1. Programul orar se adaptează în funcţie de mărimea şi specificul organizaţiei furnizoare de educaţie
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ZIUA 1

Data

Programul specific al vizitei de autorizare de funcționare
provizorie (model)
Intervalul orar
de desfăşurare
a activităţilor

Activităţile derulate

Evaluatorul implicat

08.00 - 08.30

Deschiderea activităţilor de evaluare
externă a calităţii în prezenţa :
a) directorului şcolii;
b) coordonatorului CEAC;
c) coordonatorului pentru proiecte
şi programe educative şcolare şi
extraşcolare;
d) membrilor CA;
e) observatorului delegat din partea ISJ.

Comisia de evaluare

08.30 - 09.00

ZIUA 2

09.00 - 10.10

Interviul cu membrii echipei
manageriale:
a) directorul /directorii adjuncţi;
b) coordonatorul pentru proiecte şi
programe educative şcolare si
extraşcolare.
Vizitarea tuturor spaţiilor de învăţământ.

10.10 - 13.10

Consultarea documentelor solicitate
furnizorului de educaţie şi discuţii cu
echipa managerială.

13.10 – 14.00

Pauza de masă

14.00 - 16.00

Lucrul în echipă pentru identificarea
descriptorilor
îndepliniţi/neîndepliniţi.

08.00 - 09.10

Lucrul în echipă pentru identificarea
descriptorilor
îndepliniţi/neîndepliniţi.

09.10 - 14.00

Redactarea subrapoartelor de evaluare
externă

14.00 – 14.40

Pauza de masă

14.40 - 16.00

Finalizarea activităţilor de evaluare şi
redactarea procesului-verbal.

Comisia de evaluare

Comisia de evaluare
Comisia de evaluare

Comisia de evaluare

Comisia de evaluare
Comisia de evaluare

Comisia de evaluare

Observaţii
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Data

Programul specific al vizitei de acreditare (model)
Intervalul orar
de desfăşurare a
activităţilor

08.00 - 08.30

08.30 - 08.50

Deschiderea activităţilor de evaluare externă a
calităţii în prezenţa :
a) directorului şcolii;
b) coordonatorului CEAC;
c) coordonatorului pentru proiecte şi programe
educative şcolare şi extraşcolare;
d) membrilor CA;
e) observatorului delegat din partea ISJ.
Interviul cu membrii echipei manageriale:
a) directorul /directorii adjunct
b) coordonatorul pentru proiecte şi programe
educative şcolare si extraşcolare.

Evaluatorul implicat

Comisia de evaluare

Comisia de evaluare

Vizitarea tuturor spaţiilor de învăţământ

Comisia de evaluare

10.00 - 11.30

ASISTENŢE: secvenţe de ore

Comisia de evaluare

11.30 - 12.00

Interviul cu membrii ai personalului didactic, fiind
disponibili:
a) responsabilul şi un profesor din aria curriculară
...................;
b) responsabilul şi un profesor din aria curriculară
..............;
c) responsabilul şi un profesor din aria
curriculară.................;
d) responsabilul şi un profesor din aria curriculară
................

Comisia de evaluare

12.00 - 12.20

Aplicarea de chestionare cadrelor didactice

Comisia de evaluare

12.15 - 12.35

Comisia de evaluare

12.55 - 13.15

Interviul cu membrii CEAC
Interviul cu grupul de elevi din şcoală, din care:
a) 2 elevi din clasa ..........
b) 2 elevi din clasa ..........
c) 2 elevi din clasa .............
d) câte un elev din fiecare clasa a ..........
e) Preşedintele Consiliului Elevilor, reprezentantul
elevilor în CA
Aplicarea de chestionare elevilor

13.15 – 14.00

Pauza de masă

14.00 - 15.20

Consultarea documentelor solicitate
furnizorului de educaţie şi discuţii cu echipa
managerială, comisia CEAC, responsabilii
celorlalte comisii, contabilitate, secretariat

Comisia de evaluare

15.20 - 15.40

Interviul cu părinţii: câte un părinte din fiecare
clasa ....., câte un părinte din clasele ..........,
preşedintele Comitetului de părinţi

Comisia de evaluare

15.40 - 16.00

Aplicarea de chestionare părinţilor

Comisia de evaluare

08.00 - 11.00

ASISTENŢE: secvenţe de ore
Analiza datelor colectate, a situaţiilor legate
de rezultatele elevilor realizate de unitatea de
învăţământ
Interviul cu reprezentanţi ai comunităţii locale,
agenţi economici, după caz
Lucrul în echipă pentru identificarea
descriptorilor
îndepliniţi/neîndepliniţi
Analiza datelor colectate
Pauza de masă
Finalizarea activităţilor de evaluare şi redactarea
procesului-verbal

Comisia de evaluare

ZIUA 1

08.50 - 10.00

12.35 - 12.55

11.00 - 12.00
ZIUA 2

Activităţile derulate

12.00 - 12.20
12.20 - 14.00
14.00 – 14.40
14.40 - 16.00

Comisia de evaluare

Comisia de evaluare

Comisia de evaluare
Comisia de evaluare
Comisia de evaluare

Comisia de evaluare

Observaţii
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Data

Programul specific al vizitei de evaluare externă periodică (model)
Intervalul orar
de desfăşurare
a activităţilor

08.50 - 10.00

Comisia de evaluare

10.00 - 12.00

ASISTENŢE: secvenţe de ore

Comisia de evaluare

08.30 - 08.50

ZIUA 1

Evaluatorul implicat

Deschiderea activităţilor de evaluare externă a
calităţii în prezenţa :
a) directorului şcolii;
b) coordonatorului CEAC;
c) coordonatorului pentru proiecte şi programe
educative şcolare şi extraşcolare;
d) membrilor CA;
e) observatorului delegat din partea ISJ.
Interviul cu membrii echipei manageriale:
a) directorul /directorii adjunct
b) coordonatorul pentru proiecte şi programe
educative şcolare si extraşcolare;
Vizitarea tuturor spaţiilor de învăţământ

08.00 - 08.30

12.00 - 12.20

12.20 - 12.40
12.40 - 13.00

13.00 - 13.20

13.20 - 13.40
13.40 – 14.30
14.00 - 15.00
15.00 - 15.20
15.20 - 15.40
15.40 - 16.00
8.00 - 10.00

10.00 - 12.00

ZIUA 2

Activităţile derulate

12.00 - 12.20

12.20 - 14.20
14.20 – 15.00
15.00 - 16.00

Interviul cu membrii ai personalului didactic, fiind
disponibili:
a) responsabilul şi un profesor din aria curriculară
...................;
b) responsabilul şi un profesor din aria curriculară
..............;
c) responsabilul şi un profesor din aria
curriculară.................;
d) responsabilul şi un profesor din aria curriculară
................
Aplicarea de chestionare cadrelor didactice
Interviul cu membrii CEAC
Interviul cu grupul de elevi din şcoală, din care:
a) 2 elevi din clasa ..........
b) 2 elevi din clasa ..........
c) 2 elevi din clasa .............
d) cate un elev din fiecare clasa a ..........
e) Preşedintele Consiliului Elevilor, reprezentantul
elevilor în CA
Aplicarea de chestionare elevilor
Pauza de masă
ASISTENŢE: secvenţe de ore
Interviul cu părinţii: câte un părinte din fiecare
clasa ....., câte un părinte din clasele ..........,
preşedintele Comitetului de părinţi
Aplicarea de chestionare părinţilor
Analiza datelor colectate în prima zi
Lucrul în echipă pentru identificarea
descriptorilor
îndepliniţi/neîndepliniţi
ASISTENŢE: secvenţe de ore
Consultarea documentelor solicitate furnizorului
de educaţie şi discuţii cu echipa managerială,
comisia CEAC, /analiza dovezilor care probează
rezultatele şi efectele acestor activităţi în
privinţa creşterii calităţii educaţiei, secretariat,
contabilitate
Interviul cu reprezentanţi ai comunităţii locale,
agenţi economici (dacă este cazul)
Lucrul în echipă pentru identificarea
descriptorilor
îndepliniţi/neîndepliniţi
Analiza datelor colectate, a progresului
înregistrat de fiecare elev
Pauza de masă
Finalizarea activităţilor de evaluare şi redactarea
procesului-verbal

Comisia de evaluare

Comisia de evaluare

Comisia de evaluare

Comisia de evaluare
Comisia de evaluare

Comisia de evaluare

Comisia de evaluare
Comisia de evaluare
Comisia de evaluare
Comisia de evaluare
Comisia de evaluare
Comisia de evaluare

Comisia de evaluare

Comisia de evaluare

Comisia de evaluare

Comisia de evaluare

Observaţii
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Minighidul juridic al directorului din învățământul preuniversitar
Document

Bază legală din România
în care se stipulează obligaţia unităţii de
învăţământ

Actul constitutiv al furnizorului de educaţie
Statutul furnizorului de educaţie
Hotărârea judecătorească de înfiinţare a furnizorului de educaţie
Codul de identificare fiscală (CIF) al furnizorului de educaţie
Documentele de deţinere/utilizare a spaţiilor şcolare
Documentele de deţinere/utilizare a bazei materiale
Proiectul de dezvoltare instituţională – PDI/planul de acţiune al şcolii O.MECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea
- PAS
Regulamentului de inspecţie a unităţilor de
învăţământ preuniversitar
Planurile operaţionale
O.MECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea
Regulamentului de inspecţie a unităţilor de
învăţământ preuniversitar
Oferta educaţională
O.MECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea
Regulamentului de inspecţie a unităţilor de
învăţământ preuniversitar
Lista dotărilor disponibile
O.MECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea
Regulamentului de inspecţie a unităţilor de
Lista cu fondul de carte propriu
învăţământ preuniversitar
Ştatul de funcţii
Regulamentul de ordine interioară
Lista protocoalelor, acordurilor de colaborare şi a parteneriatelor
încheiate de unitatea de învăţământ, pe ultimul ciclu de învăţământ/
Protocoalele de colaborare cu diferite instituţii, Parteneriatele cu
unităţi de învăţământ similare din ţară şi din străinătate
Contractul educaţional
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
completările şi modificările ulterioare
Situaţiile privind rezultatele elevilor la examenele de finalizare a O.MECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea
studiilor, performanţele obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare, Regulamentului de inspecţie a unităţilor de
respectiv situaţiile privind inserţia absolvenţilor pe piaţa forţei de învăţământ preuniversitar
muncă, după caz
Oferta curriculară
Lista obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe aflate în proprietatea
unităţii de învăţământ
Lista planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare
Lista cadrelor didactice
Declaraţia – angajament a fiecărui cadru didactic care urmează să
desfăşoare activităţi de învăţământ în unitatea şcolară respectivă
Actele privind inspecţiile şi controalele efectuate în unitatea de
învăţământ pe ultimul ciclu de învăţământ, conform registrului de
procese – verbale de inspecţii
Autorizaţia sanitară de funcţionare, vizată pe anul în curs

O.MECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea
Regulamentului de inspecţie a unităţilor de
învăţământ preuniversitar
O.M.S. nr. 1955/1995 pentru aprobarea
Normelor de igienă privind unităţile pentru
ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor
şi tinerilor, cu completările şi modificările
ulterioare
Avizul PSI, dacă este cazul, conform legislaţiei în vigoare
HG nr. 1739/2006 pentru aprobarea
categoriilor de construcţii şi amenajări care se
supun avizării/ autorizării privind securitatea
la incendiu
Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al sănătăţii şi securităţii Legea nr. 319/2006 a sănătăţii şi securităţii
în muncă
în muncă, cu completările şi modificările
ulterioare
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Document
Regulamentul CEAC
Decizia privind desemnarea membrilor CEAC
Strategia CEAC
Raportul anual de evaluare internă a calităţii - RAEI
Procedurile operaţionale care să susţină Sistemul de control intern/
managerial
Procedurile de autoevaluare instituţională
Procedurile de evaluare sistematică a aşteptărilor educabililor,
părinţilor şi altor beneficiari relevanţi
Procedurile de evaluare sistematică a satisfacţiei personalului
Procedurile de comunicare internă, decizie şi raportare
Procedurile de comunicare externă cu beneficiarii educaţiei, cu
instituţii şi angajatori
Procedurile de identificare şi de prevenire a perturbărilor majore
Procedurile de control al documentelor şi al înregistrărilor
Procedurile de monitorizare, evaluare, revizuire şi îmbunătăţire a
calităţii
Procedura de informare regulată a elevilor şi părinţilor privind
progresul realizat şi rezultatele şcolare
Procedurile de colectare regulată a feed-back-ului din partea elevilor
şi a altor factori interesaţi interni şi externi
Instrumentele de monitorizare şi evaluare internă specifice unităţii de
învăţământ (ghiduri de interviu, chestionare, instrumente de analiză
cantitativă şi calitativă)
Documentele privind progresul în dotarea cu echipamente, materiale,
manuale, auxiliarele curriculare, biblioteca/centrul de documentare
şi informare (CDI)
Evidenţa activităţii de perfecţionare şi formare continuă a personalului/
participarea cadrelor didactice la programe şi activităţi de dezvoltare
profesională
Portofoliile de progres ale elevilor (fişe/documente de evaluare,
indicatori de performanţă, lucrări/teste/produse ale activităţii)
Portofoliile cadrelor didactice (planificări calendaristice, proiectele
activităţilor de învăţare, lista manualelor şi a auxiliarelor curriculare
utilizate, instrumente de evaluare pentru elevi, seturi de bareme de
notare ale testelor/lucrărilor elevilor)
Procedura privind accesul la informaţii de interes public
Formularele tip – Cerere, solicitare informaţii de interes public,
Reclamaţie administrativă; răspuns la cerere; răspuns la reclamaţie
administrativă
Registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind
accesul la informaţiile de interes public
Contractele de muncă
Deciziile de numire pe post
Fişele de post
Fişele anuale de evaluare a activităţii
Deciziile de încetare a raporturilor contractuale
REVISAL (partea care poate fi imprimată)
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Bază legală din România
în care se stipulează obligaţia unităţii de
învăţământ

O.MF nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului
controlului intern cuprinzând standardele
de management/ control intern la entităţile
publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de
control intern/ managerial, republicat, cu
completările şi modificările ulterioare

O.MECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea
Regulamentului de inspecţie a unităţilor de
învăţământ preuniversitar

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, cu completările
şi modificările ulterioare

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată,
cu completările şi modificările ulterioare
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Document
Schemele orare pe nivel de studiu
Orarul unităţii de învăţământ
Planul de şcolarizare
Registrul de procese – verbale
Documentele şcolare
Actele de studii
Graficul activităţilor extracurriculare
Organigrama

Bază legală din România
în care se stipulează obligaţia unităţii de
învăţământ
O.MECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea
Regulamentului de inspecţie a unităţilor de
învăţământ preuniversitar

O.MECTS nr. 5565/2011 pentru aprobarea
Regulamentului privind regimul actelor de
studii şi al documentelor şcolare gestionate
de unităţile de învăţământ preuniversitar
O.MECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea
Regulamentului de inspecţie a unităţilor de
învăţământ preuniversitar
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ANEXA 5.a.
Lista procedurilor de asigurare a calității la o
organizație furnizoare de educație
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Lista procedurilor de asigurare a calităţii la o
organizaţie furnizoare de educaţie
Nr.
Crt.
1.

Procedura de autoevaluare instituţională

P-AC-01

Ediţia 1

2.

Procedura de analiză a culturii organizaţionale

P-AC-02

Ediţia 1

3.

Procedura de evaluare sistematică a aşteptărilor
educabililor, părinţilor şi altor beneficiari relevanţi
Procedura de evaluare sistematică a satisfacţiei
personalului
Procedura de comunicare internă, decizie şi raportare

P-AC-03

Ediţia 1

P-AC-04

Ediţia 1

P-AC-05

Ediţia 1

Procedura de identificare şi de prevenire a perturbărilor
majore
Procedura de control a documentelor şi a înregistrărilor

P-AC-06

Ediţia 1

P-AC-07

Ediţia 1

Procedura de monitorizare, evaluare, revizuire şi
îmbunătăţire a calităţii

P-AC-08

Ediţia 1

4.
5.
6.
7.
8.

Denumire procedură

Responsabilitate
Elaborat
Avizat
Aprobat

Funcţia

Comisia de Evaluare şi Asigurare a
Calităţii - CEAC
Coordonatorul CEAC
Directorul

Cod procedură

Data

Ediţie

Semnătura
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Lista formularelor
Nr.
Crt

Denumire formular

Cod

1.

Format Pagină de Gardă

F-00

2.

Format Pagină de expunere (manual,
proceduri)

F-01

3.

Format Listă de difuzare / retragere

F-02

4.

Format Pagină fişă de proces

F-03

Rev
Revizia
0
Revizia
0
Revizia
0
Revizia
0

Elaborat Avizat Aprobat

CEAC

DA

D

CEAC

DA

D

CEAC

DA

D

CEAC

DA

D

Resp.
arhivare /
Durata
arhivare
C-CEAC /
5 ani
C-CEAC /
5 ani
C-CEAC /
5 ani
C-CEAC /
5 ani

Semnătura
de predare
(utilizator)

Notă:
CEAC

– Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii

C-CEAC - Coordonatorul CEAC

Responsabilitate
Elaborat
Avizat
Aprobat

Funcţia

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii CEAC
Coordonatorul CEAC
Directorul

Data

Semnătura
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PROCEDURĂ DE ASIGURAREA CALITĂŢII
Procedura de control al documentelor şi al
înregistrărilor
Pagina de garda

Cod: P-AC-07

Pagina:

1 din: 1

Ediţia: 1

RESPONSABILITĂŢI REFERITOARE LA DOCUMENT

Avizat

Funcţia
Comisia de Evaluare şi Asigurarea
Calităţii - CEAC
Coordonatorul CEAC

Aprobat

Directorul

Elaborat

Data

Semnătura

EVIDENŢA MODIFICĂRILOR DOCUMENTULUI
Ediţia
Ed1

Data

Secţiunea/pagina/
paragraful
modificat
-

Descrierea modificării
Elaborare iniţială

Obs.
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PROCEDURĂ DE ASIGURAREA CALITĂŢII
Titlul procedurii:
Procedura de control al documentelor şi al
înregistrărilor

Cod: P-AC-07
Pagina: 1 din: 5
Ediţia: 1

1 SCOP
1.1 Prezenta procedură descrie modalităţile de ţinere sub control a documentelor şi a
înregistrărilor, referitoare la sistemul de management al calităţii, SMC, care
funcţionează în cadrul organizaţie noastre.
2 DOMENIU
2.1 Procedura se aplică tuturor documentelor şi înregistrărilor ţinute sub control în cadrul
organizaţiei noastre.
3 DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
3.1 Definiţiile termenilor specifici se regăsesc în:
a) Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 - Legea educaţiei;
b) OUG nr. 75/2005
- Privind asigurarea calităţii educaţiei cu modificările şi
completările, aprobate prin Legea nr. 87 / 2006 şi prin
OUG nr. 75 /2011;
c) standardul ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calităţii. Principii
fundamentale şi vocabular.
3.2 Abrevieri :
a) SMC - Sistemul de Management al Calitatii
b) CEAC - Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
c) C-CEAC – Coordonatorul CEAC
4 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4.1 Standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii în învăţământul preuniversitar
5 RESPONSABILITĂŢI
5.1 Responsabilul de proces
5.1.1 Responsabilul procesului de ţinere sub control a documentelor şi a înregistrărilor
SMC este CEAC.
5.2 Directorul
5.2.1 Aprobă toate documentele SMC.
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PROCEDURĂ DE ASIGURAREA CALITĂŢII
Titlul procedurii:
Procedura de control al documentelor şi al
înregistrărilor
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Cod: P-AC-07
Pagina: 2 din: 5
Ediţia: 1

5.3 Coordonatorul CEAC
5.3.1 Avizează toate documentele SMC.
5.4 Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii – CEAC
5.4.1 Elaborează, distribuie şi modifică controlat Procedurile de asigurarea calităţii;
5.4.2 Difuzează controlat Procedurile de asigurarea calităţii;
5.4.3 Indexează, retrage şi arhivează Procedurile de asigurarea calităţii, atunci când sunt
perimate, de la toate punctele în care acestea au fost difuzate;
5.4.4 Asigură identificarea, depozitarea, protejarea, regăsirea, păstrarea şi eliminarea
înregistrărilor referitoare la SMC;
5.4.5 Verifică modul de menţinere a sistemului de control al înregistrărilor SMC şi iniţiază
acţiuni corective în vederea funcţionării eficiente a acestuia.
5.5 Responsabilii de proces (şefii de catedră, personalul didactic, nedidactic şi
administrativ)
5.5.1 Elaborează documentele SMC proprii şi le transmit către CEAC pentru obţinerea
avizării/aprobării acestora şi asigurarea difuzării controlate către utilizatori;
5.5.2 Completează Cererea de modificare document/solicitare document nou prin care
solicită modificări la documentele care le-au fost difuzate sau documente noi, şi o
transmite către CEAC spre rezolvare;
5.5.3 Asigură identificarea, depozitarea, protejarea, regăsirea, păstrarea şi eliminarea
înregistrărilor calităţii rezultate din activităţile proprii şi a celor referitoare la SMC.
6 DESCRIEREA ACTIVITĂŢII PROCEDURATE
 Controlul documentelor
6.1 Prezentarea procesului
6.1.1 Procesul Controlul documentelor este prezentat în cadrul Fişei de proces FP-01,
ataşată la sfârşitul procedurii.
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PROCEDURĂ DE ASIGURAREA CALITĂŢII
Titlul procedurii:
Procedura de control al documentelor şi al
înregistrărilor

Cod: P-AC-07
Pagina: 3 din: 5
Ediţia: 1

 Controlul înregistrărilor
6.2 Prezentarea procesului
6.2.1 Procesul Controlul înregistrarilor
ataşată la sfârşitul procedurii.

este prezentat în cadrul Fişei de proces FP-02,

6.3 Monitorizarea/măsurarea procesului
6.3.1 Responsabilul de proces asigură monitorizarea şi, acolo unde este aplicabil,
măsurarea procesului prin aplicarea ciclului PDCA.
6.4 Îmbunătăţirea procesului
6.4.1

Responsabilul de proces asigură îmbunătăţirea procesului prin aplicarea ciclului
PDCA.

7 ÎNREGISTRĂRI
Înregistrările rezultate în urma aplicării prezentei proceduri se păstrează în condiţii
corespunzătoare în locuri şi pe durate conform Listei formularelor.
Aceste înregistrări sunt următoarele (în paranteză este menţionat codul formularului utilizat,
acolo unde este cazul):
7.1. Format Pagina de Garda (F-00 Rev. 0)
7.2. Format Pagina de expunere proceduri (F-01 Rev. 0)
7.3. Lista de difuzare / retragere (F-02 Rev. 0)
7.4. Format pagină fişă de proces (F-03 Rev. 0)
7.5. Lista procedurilor de asigurarea calităţii, elaborate şi implementate în cadrul unei
organizaţii furnizoare de educaţie (F-04 Rev. 0)
7.6. Listei formularelor (F-05 Rev. 0)
7.7. Cerere de modificare document / solicitare document nou (F-06 Rev.0)
7.8. Lista documentelor externe (F-07 Rev.0)
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Titlul procedurii:
Procedura de control al documentelor şi al
înregistrărilor
Fişă de proces FP – 01 – Controlul documentelor
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Cod: P-AC-07
Pagina: 4 din: 5
Ediţia: 1
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Titlul procedurii:
Procedura de control al documentelor şi al
înregistrărilor
Fişă de proces FP – 02 – Controlul înregistrărilor

Cod: P-AC-07
Pagina: 5 din: 5
Ediţia: 1
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PROCEDURĂ DE ASIGURAREA
CALITĂŢII
Titlul procedurii:
Procedura de control al
documentelor şi al înregistrărilor

Cod: P-AC-07
Pagina: 1

din: 1

Ediţia: 1

APROBARE DOCUMENT
Funcţia
Elaborat Comisia de Evaluare şi Asigurare
a Calităţii - CEAC
Avizat
Coordonatorul CEAC
Aprobat

Semnătura

Data

Directorul

LISTA DE DIFUZARE (în format electronic)
Destinatarul

Semnătura

Data
difuzării

Data
retragerii

Semnătura
responsabilului
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FIŞA PROCESULUI

Sigla
organizaţiei
furnizoare de
educaţie

Cod: FP-01
Pag.: 1 din: 2

Proces principal: Furnizarea de servicii
educaţionale

Revizia: 0

Proces: Predare - Evaluare formativă
BUN DE DIFUZARE
EXEMPLAR NR.: ___

1. Proces: PREDARE - EVALUARE FORMATIVĂ
1.1 Responsabil de proces: Un membru al Consiliului Profesoral
1.2 Client / Beneficiar: Elevul
1.3 Desfăşurarea procesului:
CR

Responsabilităţi
R
E

D
DA
S-CA

S-CA

Intrări

Etapă de proces

Ieşiri

Programa
şcolară

1. Elaborarea Planificării
anuale/calendaristice/pe
unităţi de învăţare

Planificarea anuală/
calendaristică/pe
unităţi de învăţare

• Planificarea

2. Elaborarea Proiectului
de lecţie

Proiectul de lecţie

3. Predarea

Schiţa lecţiei din
caietul elevului

•
M-CP

M-CP

M-CP

anuală/
calendaristică
/pe unităţi de
învăţare

M-CP

•

S-CA

S-CA

M-CP

M-CP

M-CP

M-CP

Planificarea
anuală/
calendaristică
/pe unităţi de
învăţare
• Proiectul de
lecţie
• Schiţa lecţiei
(prezentă în
caietul
elevului)
• Proiectul de
lecţie

4. Realizarea feed-backului (evaluarea
formativă)

Documente
conexe
• Programa
şcolară
• ROFUIP
• RI
•
•
•
•

Programa
şcolară
ROFUIP
RI

•
•

Programa
şcolară
ROFUIP
RI

Jurnalul pentru feed- •
back (anexa la
proiectul de lecţie)
•
•

Programa
şcolară
ROFUIP
RI
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Abrevieri:
ROFUIP- Regulament de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar
RI – Regulament intern
D-Director
DA-Director Adjunct
S-CA – Şef de Catedră
M-CP-Membru al Consiliului Profesoral
CR – Coordonează
R – Răspunde
E - Execută
2. MONITORIZAREA/MĂSURAREA PROCESULUI
2.1 Procesul este monitorizat/măsurat în conformitate cu specificaţia procesului.
Proces
Subproces
Parametri de proces
1.Încadrarea
Planificării

anuale/

calendaristice/pe unităţi de învăţare în
Programa şcolară.
2.Încadrarea

Proiectului

de

lecţie

în

Planificarea anuală/ calendaristică/pe unităţi
Furnizarea
serviciului

Predarea Evaluarea formativă

de învăţare.
3. Prezenţa Schemei lecţiei în caietul
elevului
4. Asigurarea feed – back-ului şi încadrarea
acestuia în Proiectul de lecţie şi notarea
rezultatelor în Jurnalul pentru feed – back.

3 ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESULUI
3.1 Îmbunătăţirea procesului se face în conformitate cu respectarea etapelor ciclului PDCA.
4 ÎNREGISTRĂRI
4.1 Înregistrările generate pe parcursul etapelor de proces se păstrează în condiţii
corespunzătoare în locuri şi pe durate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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Fișa procesului Evaluare sumativă
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FIŞA PROCESULUI

Sigla
organizaţiei
furnizoare de
educaţie

Cod: FP-02
Pag.: 1 din: 3

Proces principal: Furnizarea de servicii
educaţionale

Revizia: 0

Proces: Evaluare Sumativă
BUN DE DIFUZARE
EXEMPLAR NR.: ___

1. Proces: Evaluare Sumativă
1.1 Responsabil de proces: Un membru al Consiliului Profesoral
1.2 Client / Beneficiar: Elevul
1.3 Desfăşurarea procesului:
Responsabilităţi
CR
R
E
D
DA
M-CP
S-CA
M-CP

D
DA
S-CA

D
DA
S-CA

D
DA
S-CA

D
DA
S-CA

M-CP

M-CP

M-CP

M-CP

Ieşiri

Etapa de proces

Planificarea
anuala /pe unităţi
de învăţare

Stabilirea competenţelor
şi conţinuturilor testului
de evaluare

Fişa Obiectivelor
testului

Competenţele
specifice şi
conţinuturile

Formularea itemilor de
evaluare/Elaborarea
testului

Baremul de notare
şi evaluare

Testul elaborat

Multiplicarea testului

Testul propus spre
rezolvare

Testul elaborat

Aplicarea testului

Testul rezolvat de
elev

•

• Matricea de
specificaţii
• Baremul de
notare şi
evaluare
• Testul propus
spre rezolvare

Evaluarea testului

Testul evaluat

•

M-CP

M-CP

M-CP

M-CP

Documente
conexe
• Programa
Şcolara
• ROFUIP
• RI
• Programa
Şcolara
• Planificare
a anuala
/pe unităţi
de
învăţare
• ROFUIP
• Programa
Şcolara
• ROFUIP

Intrări

Programa
Şcolara
• ROFUIP

•

Programa
Şcolara
ROFUIP
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CR

Responsabilităţi
R
E

D
DA
S-CA

D
DA
S-CA

D
DA
S-CA

M-CP

M-CP

Intrări

Etapa de proces
Discutarea rezultatelor
testului

Contestarea
rezultatului (dupa
caz)

Testul evaluat

Înscrierea notelor
rezultate în urma
evaluării în catalog şi în
carnetele elevilor

Catalogul (scrierea
notelor)

Stabilirea competenţelor
specifice şi conţinuturilor
pentru următoarea
evaluare

Shema lecţiei
regăsită în caietul
elevului

M-CP

M-CP

M-CP

Ieşiri

Testul evaluat

Proiectul de
lecţie
M-CP
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Documente
conexe
• Programa
Şcolara
• ROFUIP

•
•

•
•

Programa
Şcolara
ROFUIP

Programa
Şcolara
ROFUIP

Abrevieri:
ROFUIP- Regulament de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar
RI- Regulament Intern
D-Director
DA-Director Adjunct
S-CA – Şef de Catedră
M-CP-Membru Consiliului Profesoral
CR – Coordonează
R – Răspunde
E - Execută
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2. MONITORIZAREA/MĂSURAREA PROCESULUI
2.1 Procesul este monitorizat/măsurat în conformitate cu specificaţia procesului.
Proces
Subproces
Parametri de proces
1. Stabilirea conţinuturilor pentru evaluare
2. Respectarea condiţiilor legale privind
ritmicitatea evaluării cu notare.
3. Respectarea
prevederilor
legale
privind evaluarea (se
urmăreşte:
ameliorarea rezultatelor procesului de
predare - învăţare; fixarea
şi
sistematizarea
cunoştinţelor;
stimularea
elevilor cu ritm lent de
învăţare sau cu alte dificultăţi în
dobândirea cunoştinţelor, deprinderilor
şi atitudinilor; stimularea
pregătirii
elevilor capabili de performanţă.
4. Utilizarea instrumentelor de evaluare în
2. Furnizarea
3. Evaluare
funcţie de vârsta şi de particularităţile
serviciului
sumativă
psiho-pedagogice ale elevilor şi de
specificul fiecărei discipline.
5. Respectarea
cerinţelor
Codului
Deontologic stabilit la nivel de Consiliu
de Administraţie şi aprobat de Director.

3. ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESULUI
3.1 Îmbunătăţirea procesului se face în conformitate cu respectarea etapelor ciclului PDCA.
4 ÎNREGISTRĂRI
4.1 Înregistrările generate pe parcursul etapelor de proces se păstrează în condiţii
corespunzătoare în locuri şi pe durate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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Ana-Maria doreşte să facă echipă cu elevii săi
(„Avem obiective comune, haideţi să le îndeplinim împreună!”)

Ana-Maria este profesor de limba engleză. A terminat facultatea în urmă cu cinci ani şi, imediat după
aceea, a reuşit să se angajeze într-o firmă multinaţională.
A urmat timp de câteva luni nişte cursuri, s-a familiarizat cu stilul de muncă, cu cerinţele postului său de
reprezentant marketing, a trecut cu bine toate testele şi şansele ei de avansare erau promiţătoare, aşa cum
părea să fie şi mărirea de salariu.
În schimbul eforturilor care, în unele zile, însumau mai mult de zece ore de lucru, îşi putea vedea aproape
visul de a trăi occidental aici, în România.
Dacă între timp nu l-ar fi întâlnit pe Vlad, un tânăr profesor de fizică, drumul ei ar fi mers înainte pe calea
deja aleasă.
Vlad i-a vorbit însă despre şcoala unde era profesor, despre elevii săi, despre bucuria de a-i vedea că
înţeleg pe zi ce trece tot mai mult, că ajung să rezolve probleme dificile, că reuşesc la examene cu note mari.
Ana-Maria l-a întrebat cum de reuşeşte să se înţeleagă atât de bine cu elevii săi. El i-a spus că încearcă
să facă echipă cu ei încă din prima zi de şcoală şi aşa reuşeşte să-i ţină aproape.
Ana-Maria s-a gândit puţin şi a realizat cât de multe învăţase ea despre lucrul în echipă la cursurile
urmate în ultima perioadă ... şi cât de mult dorea să facă schimbări importante în viaţa ei...A urmat, un an
mai târziu, căsătoria cu Vlad, apoi schimbarea aceea pe care o plănuia demult: renunţarea la serviciul care
îi acapara nu numai tot timpul, ci şi întreaga energie şi încadrarea ca profesor de limba engleză.
Prima ei oră de curs s-a întâmplat să fie la o clasă a IXa: elevi cu priviri îndrăzneţe şi siguri pe compromisul
la care sperau: „o profă de gaşcă”, să-i lase în ale lor şi să le dea o notă de trecere.
Ana-Maria aşeză catalogul pe catedră şi mai aşeză ceva deasupra: era un cerc mare din carton, cu
cadranele colorate diferit; apoi, privindu-i drept în ochi, le spuse:
„Voi fi foarte bucuroasă să vă cunosc, dar vom face acest lucru în cadrul unui joc pe care sper să-l luaţi
în serios, pentru că sigur va fi pe placul majorităţii dintre voi.
Iată cum vom proceda: Eu voi fixa acest cerc pe tablă. El reprezintă harta grupelor de note pe care le
puteţi obţine la disciplina pe care o vom parcurge împreună. Vă rog ca, pe rând, să veniţi în faţa clasei, să
dăm mâna, să ne prezentăm şi apoi să vă scrieţi pe un bileţel numele şi să-l plasaţi pe unul dintre cadranele
de care credeţi că aparţineţi, în ceea ce priveşte nota pe care credeţi că o meritaţi.
Eu sunt Ana-Maria Iovan, am 27 de ani, cred că am aptitudini de lider şi sper să vă conving să faceţi
parte din echipa mea. Propunerea mea va veni în următoarea perioadă şi sper ca marea voastră majoritate
să fie de acord cu ea”.
Siguranţa vocii, lumina din ochi, stilul concis, dar ferm, al prezentării, modul degajat în care Ana-Maria
li se adresă îi făcu pe elevi să dea un pas înapoi. Prezentarea a avut loc în 15 minute. Toţi elevii au strâns
mâna profesoarei şi şi-au aşezat numele scris pe bileţel într-unul din cele patru cadrane.
Apoi, Ana-Maria a scos dintr-o mapă nişte foi de hârtie pe care era scris ceva şi, după ce împărţi câte
una fiecăruia, începu să vorbească:
„V-am pregătit un fel de tematică a ceea ce ar trebui să ştiţi pentru următoarea oră. Poate că va trebui
să repetaţi anumite teme, aveţi o săptămână la dispoziţie pentru a vă pregăti pentru testul care va marca
începutul activităţii noastre, ca echipă, dacă veţi dori”.
Au urmat câteva explicaţii legate de tematica propusă şi ora luă sfârşit fără incidente nedorite.
Să trecem la momentul în care Ana-Maria a adus testele corectate şi să vedem ce s-a mai întâmplat.
Aceasta intră în clasă şi, după formula de salut şi aşezarea catalogului pe catedră, ceru ajutorul Elenei,
pentru a lipi pe tablă două cercuri identice ca împărţire în cadrane. Deasupra primului cerc scrise: „Aceasta
este părerea voastră!”, iar deasupra celui de-al doilea adăugă: „Aceasta este părerea <profei> care a
corectat testul!”
Ana-Maria îi invită să studieze cele două cercuri afişate pe tablă şi, după vreun sfert de oră, când toată
lumea reveni pe scaune, reluă discuţia.
„Aceasta este o situaţie reală de supraestimare a valorii muncii voastre şi aceasta nu este chiar un lucru
rău. A avea o părere bună despre sine este un punct de plecare bun, atunci când vrem să reuşim.
În urma analizei pe care am făcut-o asupra rezultatelor la test, am tras nişte concluzii pe care le-am
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corelat cu impresia pe care mi-aţi făcut-o fiecare dintre voi, dar şi în ansamblu, ca şi clasă. Sunt convinsă că
aveţi în voi şi spirit de a lucra în echipă, şi dorinţă de a participa la îndeplinirea obiectivelor pe care vi le voi
propune. Iată despre ce este vorba,
M-am angajat de curând ca profesor la această şcoală, voi avea o perioadă dificilă de adaptare la noul
loc de muncă, va trebui să dovedesc că sunt capabilă să obţin rezultate bune cu elevii, rezultate materializate
prin notele şi calificativele pe care voi, elevii, le veţi obţine alături de mine.
MANUALUL
EVALUARE
EXTERNĂ
Dar acesta este şi obiectivul
vostru, săDE
aveţi
note bune,
să vă dezvoltaţi
capacitatea de a comunica
Cod: M-EEC
A
CALITĂŢII
CALITATE
în engleză să ajungeţi
să obţineţi un atestat Cambridge, de exemplu, şi de aceea vă propun să ne fixăm
Ediţia: 1
ARACIP
Anexa 6.a. Stabilirea obiectivelor
împreună următoarele
obiective:
Pagina: 3 din: 4
calităelevilor
ii
Să crească cu 10% numărul
care aparţin grupei de note (9,10)!
Doar
lucruri
fireşti!elevilor care aparţin grupei de note (7,8)!
Să crească cu
10%
numărul
Să scadă cu 10% numărul elevilor
grupei
de note (5,6)!
 care
Să fiţiaparţin
prezenţi
la ore!
Să scadă cu10% numărul elevilor care aparţin grupei de note (sub 5)!
 Să luaţi notiţe cu atenţie!
Ce va trebui să faceţi pentru ca împreună
să reuşim să atingem aceste obiective?
 Să vă faceţi temele şi cine nu se descurcă, să ceară
Doar lucruri fireşti!
● Să fiţi prezenţi la ore!
ajutorul!
● Să luaţi notiţe cu atenţie!  Să participaţi activ la ore!
● Să vă faceţi temele şi cinenuSă
seîntrebaţi
descurcă,
să ceară ajutorul!
ce nu înţelegeţi!
● Să participaţi activ la ore!
 Să vă sprijiniţi colegii care au nevoie de ajutor la
● Să întrebaţi ce nu înţelegeţi!
teme!”
● Să vă sprijiniţi colegii care au nevoie de ajutor la teme!”
Ana-Maria se opri să-şi tragă respiraţia. Simţea deja un val de energie pozitivă
Ana-Maria
se opri
să-şişi tragă
respiraţia.
Simţea
un val
de energie pozitivă
dinspre
dinspre
clasă
figurile
transfigurate
aledeja
elevilor
o surprinseră.
Îi captivase
cu clasă şi figurile
transfigurate ale
elevilor
o
surprinseră.
Îi
captivase
cu
această
propunere,
iar
sinceritatea
ei
îi
luase
prin surprindere.
această propunere, iar sinceritatea ei îi luase prin surprindere.
Părea că momentul
constituirii
„în
mod
real”
al
echipei
venise,
aşa
că,
după
o
mică
pauză,
Părea că momentul constituirii „în mod real” al echipei venise, aşa că, după o Ana-Maria le
mică pauză, Ana-Maria le spuse:
spuse:
săechipa
facă parte
dinduce
echipa
care
va duce
aceste obiective
la mâna!”
„Cine doreşte „Cine
să facădoreşte
parte din
care va
aceste
obiective
la îndeplinire,
să ridice
îndeplinire,
să
ridice
mâna!”
Toţi elevii au dorit să facă parte din echipă.
Toţi elevii
dorit săscoase
facă parte
din echipă.
Ana-Maria se apropie
deau
catedră,
din mapă
o foaie. Pe foaie erau desenate cele două cercuri împărţite
Ana-Maria se apropie de catedră, scoase din mapă o foaie. Pe foaie erau
în cadrane, care
erau
deja
afişate
pe
tablă.
desenate cele două cercuri împărţite în cadrane, care erau deja afişate pe tablă.
Iată despre ceIată
eradespre
vorba: ce era vorba:
Obiectivele calităţii pentru echipa clasei a IX a B pentru disciplina: Engleză
anul şcolar 2012-2013
De unde pornim?

Unde vrem să ajungem?

grupa
(9,10)

grupa
(7,8)

grupa
(9,10)

grupa
(7,8)

30%

40%

40%

50%

grupa
(5,6)

grupa
(sub 5)

grupa
(5,6)

grupa
(sub 5)

20%

10%

10%

0%
10.10.2012

Ana-Maria le propuse, după ce le prezentă obiectivele, să semneze fiecare pe

spatele
foii, în semn
a echipei.
Ana-Maria
le propuse,
dupăde
ceconstituire
le prezentă
obiectivele, să semneze fiecare pe spatele foii, în semn de
Ea însăşi semnă chiar în mijlocul foii şi elevii îi urmară exemplul, semnând în
constituire a echipei.
semnăturii
ei.mijlocul foii şi elevii îi urmară exemplul, semnând în jurul semnăturii ei.
Ea însăşijurul
semnă
chiar în
Ana-Maria le promise că va multiplica acest angajament colectiv şi că fiecare îl
Ana-Maria le promise că va multiplica acest angajament colectiv şi că fiecare îl va avea pentru sine, mai
va avea pentru sine, mai ales pentru momentele în care ar fi pe punctul de a renunţa
ales pentru momentele
în care
ar fi pepropuse.
punctul de a renunţa să urmărească obiectivele propuse.
să urmărească
obiectivele
Ora luă sfârşit şi Ana-Maria părăsi clasa cu sentimentul că niciunul dintre elevii acestei clase n-o va
dezamăgi.
F-01 Revizia 0

144

MANUALUL DE EVALUARE EXTERNĂ A CALITĂŢII

ANEXA 6.b.
Echipa

MANUALUL DE EVALUARE EXTERNĂ A CALITĂŢII

145

Echipa noastră şi-a stabilit regulile
Haideţi să facem împreună acest proiect!
Vom fi „toţi pentru unul şi unul pentru toţi”, ca pe vremea
muschetarilor lui Alexandre Dumas!
Fiecare va avea ceva de făcut!
Vom respecta planificarea pe care am făcut-o împreună!
Nimeni nu se va plânge că-i este greu!
Vom discuta toate problemele şi le vom rezolva!
Dacă un coleg de echipă are nevoie de ajutor, îl vom ajuta!
Vom duce proiectul până la capăt!
În cadrul echipei cuvântul „noi” este mai important decât cuvântul
„eu”!
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ANEXA 6.c.
Leadershipul

MANUALUL DE EVALUARE EXTERNĂ A CALITĂŢII

147

Vreau să devin un lider!
● „Eu am venit cu ideea, echipa mă va ajuta, dar eu am răspunderea pentru bunul mers
al proiectului şi pentru reuşita lui”!
● Interesul echipei este mai presus de interesul personal!
● Liderul nu dă ordine, se implică cel mai mult în cadrul echipei, sprijină la nevoie,
încurajează echipa, recunoaşte meritele, este drept şi curajos!
● Liderul ascultă mai întâi ce spune echipa şi după aceea vorbeşte!
● Liderul este un exemplu pentru echipă!
● Liderul foloseşte tot mai des cuvântul „noi” şi tot mai rar cuvântul „eu” atunci când
vorbeşte echipei!

Aplicarea principiului de „leadership”
Pentru aplicarea principiului de „leadership” o persoană ar trebui:
a. să fie proactivă şi să conducă prin exemplul propriu;
b. să înţeleagă şi să răspundă la schimbările din mediul extern;
c. să ia în considerare nevoile tuturor părţilor interesate, inclusiv clienţi, proprietari,
personal, furnizori, comunităţi locale şi societatea în ansamblu;
d. să stabilească o viziune clară pentru viitorul organizaţiei;
e. să stabilească valorile comune şi modelele de etică la toate nivelurile organizaţiei;
f. să construiască încrederea şi să elimine teama;
g. să asigure personalului resursele necesare şi libertatea de a acţiona cu responsabilitate
şi răspundere;
h.să inspire, să încurajeze şi să recunoască contribuţiile personalului;
i. să promoveze o comunicare deschisă şi onestă;
j. să educe, să instruiască şi să îndrume personalul;
k. să stabilească obiective şi ţinte îndrăzneţe;
l. să implementeze strategii pentru realizarea acestor obiective şi ţinte.
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7. Arhitecții calității în literatura de specialitate:
Joseph M. Juran și W. Edwards Deming
Joseph M. Juran poate fi considerat una dintre cele mai mari personalităţi ale secolului al XX – lea,
care a reuşit să fundamenteze conceptul de calitate şi să-l aşeze în slujba umanităţii.
Născut în România, format în SUA, apreciat în întreaga lume ca un „adevărat pionier al îmbunătăţirii
calităţii”, Joseph M. Juran nu a uitat niciodată locul naşterii sale.
Aducerea unui omagiu personalităţii lui Joseph M. Juran în cadrul acestui Manual s-a făcut în scopul
prezentării, celor interesaţi de calitate, a unui model, a unei personalităţi recunoscute la nivel mondial, care
a activat în domeniul managementului calităţii.
Joseph M. Juran s-a născut în România (la Brăila, în anul 1904), de care n-a uitat nici când a devenit
celebru în SUA şi Japonia, primind recunoaşterea unor importante personalităţi academice şi politice.
Emigrant sărac în SUA, primul care a făcut studii universitare din familia sa, Joseph M. Juran
s-a format de-a lungul unei activităţii în continuă ascensiune, aşa cum a declarat, datorită obiceiurilor
bune cărora, alături de şansă şi moştenirea genetică, le datorează rezultatele de excepţie în domeniul
managementului calităţii.
Pare un gest reparator ca un cetăţean american, Joseph M. Juran, alături de un altul asemenea lui,
W. Edwards Deming (cel care a evidenţiat ciclul PDCA, ca mod de abordare corectă al oricărui proiect
în care se urmăreşte calitatea rezultatelor), să ajute o Japonie, devastată de cel de-al II – lea Război
Mondial, printr-o serie de conferinţe despre managementul calităţii, susţinute începând cu anul 1954, la
invitaţia Uniunii Oamenilor de Ştiinţă şi Inginerilor Japonezi – JUSE.
Datorită sprijinului acordat de Joseph M. Juran şi W. Edwards Deming, Japonia a devenit în anii ’80
lider mondial al calităţii.
În anul 1984, la peste 30 de ani de la prima lor vizită în Japonia, împăratul Hirohito al Japoniei le-a
acordat celor doi cea mai înaltă decoraţie care putea fi acordată unui străin, „Order of the Sacred Treasure”.
În anul 1992, fostul preşedinte al SUA, George Bush (senior), i-a acordat lui Joseph M. Juran „National
Medal of Technology”.
Parcursul profesional al lui Joseph M. Juran a fost unul de excepţie şi cei care doresc să afle mai
multe despre acesta pot citi o carte de memorii, o lucrare care emană din fiecare rând scris sinceritate
şi bună intenţie din partea autorului: Arhitectul Calităţii – Memoriile Dr. Joseph M. Juran de Joseph M.
Juran, apărută în limba română sub îngrijirea Societăţii Române pentru Asigurarea Calităţii - SRAC şi
a Fundaţiei Române pentru Promovarea Calităţii – FRPC. În anul 1998, din iniţiativa unui grup de 11
organizaţii profesionale, apolitice şi fără scop lucrativ din România, specializate în domeniile ingineriei
şi managementului calităţii sau în domenii de largă reprezentativitate profesională naţională, a luat fiinţă
Fundaţia Premiul Român pentru Calitate - Joseph M. Juran.
Contribuţia excepţională a Joseph M. Juran la dezvoltarea managementului calităţii i-a fost
recunoscută prin acordarea a peste 40 de medalii şi titluri onorifice.
Cele mai importante sunt:
● Naţional Medal of Technology înmânată în 1992 de preşedintele George Bush (senior),
pentru „contribuţia sa de o viaţă la stabilirea principiilor şi metodelor prin care întreprinderile să
poată dezvolta propria capabilitate de a fi competitive pe piaţa mondială”;
● Order of the Sacred Treasure acordat de Împăratul Hirohito al Japoniei, pentru „dezvoltarea
controlului calităţii în Japonia şi facilitarea relaţiilor de prietenie între SUA şi Japonia”.
Joseph M. Juran este Membru de Onoare al Academiei Române şi a acceptat ca Premiul Român
pentru Calitate să-i poarte numele.
Personalităţi contemporane cu Joseph M. Juran i-au adus elogii pentru contribuţia sa la dezvoltarea
managementului calităţii:
● Blanton Godfrey, fost membru al Consiliului de Administraţie al Institutului Juran, care
subliniază: „Juran a fost un adevărat pionier al îmbunătăţirii calităţii, iar impactul său asupra
produselor şi serviciilor curente a fost, probabil, mai mare decât cel al oricărei fiinţe umane!”;
● Frank Gryna, coautor, alături de Joseph M. Juran, al lucrărilor „Quality Planning and Analysis”
şi „Juran’s Quality Control Handbook”, care declara: „Datorită lui Juran noi am început să
vorbim managerilor în propria lor limbă care este limba banilor!”;
● Steve Jobs, cofondator al companiei Apple Computer, care prezice „Contribuţia lui Juran este
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atât de vastă şi profundă încât va dăinui cu mult după sfârşitul său fizic!”;
Robert Galvin, preşedinte al Consiliului de Administraţie al companiei Motorola, care
apreciază: „Consider că Dr. J.M. Juran a avut un impact imens şi inestimabil asupra Statelor
Unite ale Americii!”;
Yoshiano Nakada, directorul Laboratoarelor Bell - AT&T din Japonia, care îşi aminteşte: „Dr.
Juran a venit în Japonia şi a ajutat efectiv ţara noastră devastată de război ca să devină o
putere mondială!”;
Brian Scott, preşedintele companiei Scott din Australia care propune „Dr. J.M. Juran este
un lider mondial care a ştiut şi putut să cerceteze dincolo de graniţe şi să aducă celor care
aveau nevoie, cunoştiinţele necesare. În consecinţă, el va trebui să fie inclus pe lista marilor
personalităţi ale secolului al XX -lea”;
Eizo Watanabe, consilier al Juse în Japonia, care îşi aminteşte: „În război, Japonia a fost
inamicul SUA, dar cu toate acestea un cetăţean american, dr. Juran, a ştiut şi putut să se
apropie de noi cu extrem de multă căldură şi să ne înveţe tot ceea ce ştia! Noi japonezii am
apreciat foarte mult acest lucru! ....”;
Joseph M. Juran, supranumit „părintele calităţii”, „guru al calităţii”, omul care i-a învăţat calitate
pe japonezi, a afirmat cu sinceritate şi modestie:

„În viaţă m-au ajutat şansa, moştenirea genetică şi obiceiurile bune”
Joseph M. Juran

Rolul şi locul lui Joseph M. Juran în
mişcarea mondială pentru calitate
1. Aplicarea principiului «20-80» - în domeniul controlului calităţii, în 1937, (a făcut posibil ca
milioane de manageri din întreaga lume să deosebească ceea ce este „puţin şi esenţial” din
ceea ce este „mult şi neesenţial”);
2. Realizarea şi publicarea Juran’s Quality Control Handbook, (lucrare de peste 2000 pagini,
prima ediţie în 1951);
3. Susţinerea conferinţelor şi cursurilor în Japonia, începând din 1954 (moment în care
managerii japonezi s-au orientat în mod decisiv către calitate);
4. Realizarea şi publicarea lucrării Managerial Breakthrough, în 1964 (a prezentat pentru
prima dată în istorie o teorie mai generală a managementului calităţii, evidenţiind controlul
calităţii şi îmbunătăţirea calităţii, ca şi componente);
5. Înfiinţarea Institutului Juran, în 1979 (în scopul creării de noi instrumente şi tehnici de
promovare a ideilor lui Joseph M. Juran);
6. Realizarea şi publicarea cărţii intitulate Quality Trilogy, în 1986 (defineşte şi dezvoltă,
ca aspect al managementului calităţii, planificarea calităţii, alături de controlul calităţii şi
îmbunătăţirea calităţii).
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Proiect strategic al
Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii
în Învăţământul Preuniversitar
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