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Rezumat al punctelor tari şi slabe
Această secŃiune evidenŃiază puncte tari şi puncte slabe cheie ale unităŃii de ÎPT (care se vor reflecta în PAS).
Puncte tari cheie

Puncte slabe cheie

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manualul calităŃii este accesibil principalilor factori
interesaŃi
Datele privind elevii, rezultatele învăŃării şi certificării
sunt păstrate în conformitate cu legea
Se
promovează
egalitatea
şanselor
şi
se
evită
discriminarea în toate activităŃile
Există proceduri de urgenŃă şi pentru situaŃii de criză, iar
acestea sunt înŃelese, comunicate şi simulate periodic
OrganizaŃia poate oferi un mediu sigur şi modern pentru
desfăşurarea majorităŃii activităŃilor, precum şi un
personal majoritar competent şi de calitate
Accesul la activităŃile extracurriculare este neingradit, iar
densitatea acestora a dus la antrenarea unui număr mare
de elevi.
Utilizarea dotărilor existente în şcoală de un număr mare
de personal
Elevii au acces la resurse de învăŃare care răspund
nevoilor lor şi care sunt adecvate unui studiu independent
eficace
Standardizarea procesului şi deciziilor de evaluare care
sunt efectuate corespunzător
Procesele de învăŃare şi alte activităŃi sunt înregistrate şi
păstrate
OrganizaŃia asigură egalitatea în ceea ce priveşte accesul
şi şansele elevilor la programele de învăŃare
Obiectivele strategice ale organizatiei sunt reliefate de
oferta programelor de învăŃare

•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Conducerea bicefală a CEAC – director cu o conducere
operativă şi un coordonator a dus la o paralizie la nivelul
conducerii comisiei, fapt ce a împiedicat buna funcŃionare
a comisiei
Lipsa unor metode reale de colectare a informaŃiilor de la
actorii educaŃionali, dezinteresul manifestat de toŃi
factorii implicaŃi în mersul corect al şcolii, în asigurarea
calităŃii actului educaŃional la nivelul IPT
Personalul de conducere nu acŃionează cu eficacitate
pentru
îmbunătăŃirea
rezultatelor
obŃinute
de
organizaŃie, iar rezultatele sunt mereu mai slabe
Nu
se
cunosc
sau
nu
se
respectă
rolurile,
responsabilităŃile, autoritatea şi răspunderile tuturor
membrilor personalului
Nu este monitorizată şi nu se iau măsuri în cazul
performanŃelor slabe obŃinue de unii membri ai
personalului şi nici a progresului tehnologic
Nu se doreşte revizuirea programului de învăŃare în
conformitate cu aspiraŃiile actorilor educaŃionali.
Lipsa unor produse finale care să arate munca
absolvenŃilor, produse ce pot fi folosite pentru atragerea
pe viitor a elevilor de gimnaziu
Monitorizarea performanŃei îmbunătăŃite la nivelul şcolii
şi dezvoltarea ulterioara a procesului de autoevaluare
Utilizarea
feedback-ului
şi
implicarea
elevilor
în
evaluarea progresului realizat
AbsenŃa
procedurilor
de
revizuire
periodică
a
programelor de învăŃare şi a celor de răspuns la
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•
•
•
•

contestaŃii
Valoarea redusă a învăŃării practice, mai ales la clasele
de liceu, precum şi absenŃa personalului calificat în
predarea unor discipline tehnice
Performantele si progresul elevilor nu sunt utilizate
pentru a monitoriza eficacitatea ofertei unitatii de IPT
sau nu se doreşte acest lucru
ExistenŃa unor cazuri izolate de comportament violent ce
pot perturba procesul de învăŃământ
Lipsa de monitorizare şi revizuire a procedurilor şi a
manualului calităŃii

Apreciere generală
Raportul a fost realizat de prof. Mugur Verdeş, în calitate de coordonator COPAC (CEAC al Grupului Şcolar Mîrşa), cu acordul
conducerii şcolii, pe baza datelor strânse de membrii comisiei în timpul anului şcolar şi cu implicarea colegilor.
Întocmirea raportului s-a făcut în luna septembrie, conform planului operaŃional stabilit la începutul anului şcolar, înainte
de desfaşurarea ultimei etape de observare şi monitorizare.
Este Raportul de autoevaluare cu numărul şase elaborat în şcoala noastră.
În anul şcolar 2005 – 2006, autoevaluarea şi evaluarea externă a fost axată pe analiza în profunzime a celor 29 de
descriptori de performanŃă ai principiului de calitate 5, referitori la evaluarea calităŃii procesului de predare – învăŃare.
Începând cu anul şcolar 2006 – 2007, autoevaluarea şi evaluarea externă este axată pe toate cele 7 principii de calitate.
Profesorii şcolii au participat la stagii de formare, majoritatea parcurgând modulul „Dezvoltarea profesională pe baza
activităŃii proprii desfăşurate în şcoală”, tema principală fiind învăŃarea centrată pe elev prin folosirea metodelor active.
În decembrie 2007 şcoala a fost evaluată de experŃi ARACIP, evaluare în urma căreia şcoala a primit autorizarea de
funcŃionare provizorie pentru încă două specializări ce vor fi operaŃionale din toamna anului 2008.
În anul 2007 s-a reuşit amenajarea unui sediu al CEAC, deschis tuturor, în care se află toate documentele de lucru, inclusiv
portofoliile comisiilor metodice şi ale personalului didactic.
În anul 2008 activitatea comisiei a continuat normal pe bazele definite în anii trecuŃi. Eficacitatea activităŃii comisiei s-a
diminuat, interesul pur formal al factorilor decizionali la nivel de ISJ influenŃând negativ percepŃia rolului COPAC la nivelul
şcolii. Din păcate, sediul CEAC a fost abandonat, mulŃi dascăli preferând să-şi Ńină ascunse portofoliile.
În anul şcolar 2009 – 2010 activitatea comisiei a fost vizibilă doar în semestrul I, factorii externi perturbatori şi lipsa
motivaŃiei au influenŃat vizibil activitatea comisiilor din şcoală. Acest lucru apare foarte clar şi în evaluarea principiului 7,
evaluarea ce a fost cotată ca fiind slabă.
În anul şcolar 2010 – 2011 activitatea comisiei s-a rezumat doar la parcurgerea perioadelor de observare şi transmiterea
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formularelor de monitorizare. Slaba implicare a echipei de conducere în activitatea CEAC, dublată de ”uitarea” ISJ Sibiu
pentru acest domeniu, a fost urmată de un dezinteres total al majorităŃii personalului didactic al şcolii.
În continuare principala problemă a şcolii este absenteismul care, în lipsa unor măsuri ferme, a devenit o emblemă a şcolii.
DorinŃa de realizare cu orice preŃ a claselor, face ca măsurile luate să fie de formă, elevii fiind aproape încurajaŃi să întoarcă
spatele procesului educaŃional.
PerformanŃele obŃinute anul acesta sunt de nivel MEDIU, observându-se o tendinŃă de scădere a proceselor de asigurare şi
evaluare a calităŃii învăŃământului în şcoală. Principiile calităŃii 2, 3, 5 şi 7 au fost notate cu 0 (nivel mediu), iar pentru
principiile 1, 4 şi 6 au fost notate cu – (nivel slab). Se observă absenŃa notării cu + (tare).
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Principiul CalităŃii 1 –Managementul calităŃii
Managementul calităŃii asigură calitatea programelor de învăŃare şi promovează îmbunătăŃirea continuă printr-un proces riguros de
autoevaluare.
DESCRIPTORI DE PERFORMANłĂ

APRECIERE1
+ 0
-

1A CONDUCERE
1.1
personalul de conducere se implică activ în asigurarea şi îmbunătăŃirea calităŃii organizaŃiei; acesta elaborează
misiunea, viziunea şi valorile organizaŃiei în urma unor procese consultative
1.2
obiectivele politicilor locale, regionale, naŃionale şi europene se reflectă în scopurile/Ńintele stabilite
1.3
personalul de conducere elaborează documentele de planificare strategică (Planul de AcŃiune al Şcolii - PAS) şi
operaŃională şi le comunică prin mijloace adecvate factorilor implicaŃi
1.4
personalul de conducere se asigură că valorile şi codurile de conduită ale organizaŃiei sunt vizibile în practică şi
este model al unei culturi a excelenŃei
1.5
conducătorul organizaŃiei este direct responsabil de calitatea organizaŃiei şi a ofertei educaŃionale iar
managementul operaŃional al calităŃii este asigurat de către conducătorul instituŃiei sau de către coordonatorul
calităŃii numit de acesta (Art. 11.3 din Legea asigurării calităŃii)
1.6
personalul de conducere se asigură că toŃi membrii personalului şi factorii interesaŃi se implică în asigurarea
calităŃii organizaŃiei şi a ofertei educaŃionale
1.7
împărŃirea responsabilităŃilor între echipa de conducere şi Comisia de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii (CEAC) este
clară şi eficientă
1.8
recomandările de îmbunătăŃire a calităŃii sunt dezbătute cu CEAC şi puse în aplicare, acolo unde acest lucru este
posibil
1B Manualul calităŃii
1.9
organizaŃia are un manual al calităŃii (suma tuturor politicilor şi procedurilor, planurilor strategice şi operaŃionale şi
a documentaŃiei privind asigurarea calităŃii); strategiile şi procesele garantează că manualul calităŃii este accesibil
principalilor factori interesaŃi
1.10 strategiile şi procesele garantează că manualul calităŃii respectă reglementările interne şi externe şi este periodic
revizuit şi actualizat conform cerinŃelor
1.11 strategiile şi procesele garantează calitatea şi consistenŃa tuturor aspectelor ofertei educaŃionale; există proceduri
sistematice de revizuire a predării, instruirii practice şi învăŃării şi de îmbunătăŃire a rezultatelor elevilor (vezi şi PC
1

0 pentru nivel mediu, - pentru punct slab, + pentru punct tare
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3C + 3D)
manualul calităŃii cuprinde proceduri eficiente de răspuns la reclamaŃii şi contestaŃii (vezi şi 4.8) şi proceduri
pentru a aplica şi monitoriza recomandările de îmbunătăŃire a calităŃii
1C Monitorizarea internă a procedurilor
1.13 organizaŃia are o strategie de monitorizare internă a managementului calităŃii unităŃii de ÎPT şi a manualului
calităŃii
1.14 procedurile şi politicile sunt monitorizate şi evaluate în mod regulat pentru a se garanta că sunt eficiente şi
respectate şi procesele sunt adecvate
1.15 se stabilesc proceduri privind neconformitatea şi se implementează măsuri corective în cazul nerespectării
regulilor

1.12

Apreciere
- aprecierea generală este de „slab”.
- existenŃa a 10 descriptori notaŃi cu slab arată că există o problemă evidentă în îndeplinirea acestui principiu
Dovezi în sprijinul aprecierii (! ÎN PARANTEZE SUNT TRECUTE SURSELE DIN CARE PROVIN DOVEZILE)
Planul de acŃiune al şcolii (M1);
Manual de asigurarea calităŃii (N3);
Diagrama PDCA a procesului calităŃii (N12)
Decizia de constituire a Comisiei de evaluare şi asigurare a calităŃii – COPAC (N1)
Planuri de îmbunătăŃire (N7)
Fişe de observare a lecŃiilor (N10)
Organigrama unităŃii de învăŃământ (M29)
Fişa responsabilului de comisie metodică (M13)
Regulamentul de funcŃionare al Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii (N4)
Regulamentul de ordine interioară al instituŃiei, regulamentul de ordine interioară al elevilor (M4)
Fişele de protecŃia muncii (M5)
Procesele verbale ale comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii (N5)
Procesele verbale ale consiliului de administraŃie şi ale consiliului profesoral în care s-au aprobat documentele de numire (K1,2)
Planul managerial anual (M14)
Rapoarte de autoevaluare (N9);
Standardele de calitate şi descriptorii de performanŃă (N3)
Planul operaŃional 2008-2009 (N13)
Procesele verbale ale consiliului profesoral (K2)
Fişe de post pentru întregul personal (M12)
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Fişe de evaluare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic (M33)
Manualul de management al calităŃii (N12)
ResponsabilităŃile membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii (N2)
Fişe periodice de monitorizare (N11)
Elaborarea procedurilor pentru uz intern (N6)
ÎmbunătăŃirea parteneriatului cu agenŃii economici de profil (M8)
ConvenŃii şi parteneriate (M11)
Chestionare şi sondaje de opinie aplicate elevilor (F12)
Rapoartele de activitate ale comisiilor metodice (E5,6)
Raportul comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii (F15)
EvidenŃă a chestionarelor aplicate elevilor (F14)
Analiza programelor de învăŃare s-a realizat la nivelul managementului şi la nivelul comisiilor metodice (M31, E6,7, N15).
Chestionare aplicate părinŃilor (F13)
Procesele verbale ale şedinŃelor de comisii metodice (E23)
Autorizarea pentru formarea continuă a adulŃilor (M47)

Puncte tari cheie
- Elaborarea şi utilizarea documentelor de planificare strategică

Puncte slabe cheie
- conducerea bicefală a CEAC – director cu o conducere operativă
şi un coordonator a dus la o paralizie la nivelul conducerii
comisiei, fapt ce a împiedicat buna funcŃionare a comisiei
- recomandările privind îmbunătăŃirea calităŃii trebuie puse în
practică şi trebuie monitorizate din punct de vedere al eficacităŃii
lor
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PRINCIPIUL CALITĂłII 2 – ResponsabilităŃile managementului
OrganizaŃia asigură un management eficient al tuturor proceselor, al ofertei de educaŃie şi formare profesională şi al dezvoltării
programelor de învăŃare.
DESCRIPTORI DE PERFORMANłĂ
2A Conducere
2.1
personalul de conducere demonstrează sprijin activ şi implicare în ceea ce priveşte dezvoltarea şi calitatea
programelor de învăŃare şi ale altor servicii asigurate de organizaŃie; personalul de conducere acŃionează cu
eficacitate pentru îmbunătăŃirea rezultatelor obŃinute de organizaŃie şi pentru sprijinirea tuturor elevilor
2.2
personalul de conducere supraveghează eficient direcŃia strategică şi monitorizează permanent calitatea
predării, instruirii practice şi învăŃării, rezultatele elevilor şi toate serviciile oferite de organizaŃie
2.3
în mod regulat departamentele/compartimentele fac rapoarte către conducere, utilizând indicatori specifici
2.4
programele de învăŃare / curriculum la decizia şcolii (CDS)/curriculum în dezvoltare locală (CDL) sunt aprobate
de conducere şi alte autorităŃi, conform reglementărilor în vigoare şi respectă obiectivele strategice şi etosul
organizaŃiei
2.5
se promovează egalitatea şanselor şi se evită discriminarea în toate activităŃile
2.6
personalul de conducere îşi evaluează cu regularitate performanŃele
2B Comunicarea
2.7
comunicarea în cadrul organizaŃiei şi cu factorii interesaŃi externi este eficientă
2.8
există proceduri eficiente care garantează că misiunea, obiectivele strategice, Ńintele şi valorile organizaŃiei sunt
comunicate şi înŃelese de către toŃi membrii personalului şi de către factorii interesaŃi (inclusiv de către furnizorii
de stagii de practică)
2.9
rolurile, responsabilităŃile, autoritatea şi răspunderile tuturor membrilor personalului sunt clar definite, alocate,
comunicate şi înŃelese de toŃi factorii interesaŃi (în special de către membrii personalului şi de către elevi)
2.10 informaŃiile despre rezultatele organizaŃiei, ale elevilor şi ale membrilor personalului sunt disponibile şi/sau
publicate în mod regulat
2.11 se iau măsuri de rezolvare a oricărei probleme pe măsură ce aceasta apare / este identificată
2C Parteneriate
2.12 se dezvoltă, se menŃin şi se revizuiesc permanent parteneriate şi colaborări eficiente cu factori interesaŃi externi
2.13 se colectează în mod sistematic informaŃii în legătură cu nevoile, aşteptările, interesele şi caracteristicile tuturor
factorilor interesaŃi (ex. parteneri economici), şi se folosesc aceste informaŃii pentru a îmbunătăŃi experienŃa de
învăŃare şi a dezvolta programe de învăŃare (vezi şi PC 4A)
2.14 se dezvoltă şi se monitorizează parteneriate cu alte unităŃi de ÎPT pentru îmbunătăŃirea experienŃei de învăŃare
2.15 se crează legături cu alŃi parteneri şi departamente ale administraŃiei locale pentru a face procesul de învăŃare
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mai accesibil şi sigur (ex. asigurarea transportului, cazării, mesei elevilor, servicii medicale şi educaŃie sanitară)
proiectele de parteneriat şi programele de învăŃare contribuie la creşterea participării la programele de învăŃare
şi a capacităŃii de ocupare a unui loc de muncă la nivel local, regional şi, dacă este posibil, la nivel naŃional şi
european
2D Sistemul de informare
2.17 membrii conducerii şi ai personalului utilizează sisteme de informare şi analizează sistematic informaŃiiile în
planificarea, elaborarea şi implementarea strategiilor
2.18 sunt colectate, stocate şi analizate în mod regulat informaŃii despre anumite variabile importante, precum
evoluŃiile de ordin social, ecologic, economic, juridic şi demografic
2.19 există un sistem de informare a tuturor factorilor interesaŃi; toŃi membrii personalului şi toŃi elevii au acces
imediat la informaŃiile relevante
2.20 informaŃiile sunt exacte, actualizate (cel puŃin semestrial), stocate în deplină siguranŃă şi confidenŃialitate, pot fi
inspectate (cu respectarea dreptului la protejarea datelor personale)
2.21 informaŃiile despre activităŃile, realizările şi rezultatele din interiorul organizaŃiei sunt colectate, stocate şi
analizate periodic
2.22 datele privind elevii, rezultatele învăŃării şi certificării sunt înregistrate şi păstrate în conformitate cu legislaŃia în
vigoare
2E FinanŃe
2.23 dezvoltarea şi susŃinerea serviciilor pentru elevi se bazează pe un management financiar responsabil
2.24 există o contabilitate eficientă şi se efectuează audituri financiare periodice în conformitate cu reglementările
fiscale şi juridice; acestea sunt transparente şi sunt publicate (în raportul financiar)
2.25 cheltuielile efectuate în cadrul unor capitole de buget specifice sunt monitorizate cu eficacitate pentru a asigura
că se obŃine valoare în schimbul banilor
2.26 priorităŃile privind cheltuielile şi utilizarea resurselor financiare sunt în mod clar legate de programele de învăŃare
şi priorităŃile planificate şi reflectă într-o măsură considerabilă scopurile şi obiectivele unităŃii de ÎPT
2.27 factorii interesaŃi (în special membrii personalului) sunt implicaŃi în procesul de consultare iar interesele
financiare ale tuturor factorilor interesaŃi sunt echilibrate şi satisfăcute cu eficacitate
2.16

0

0
0
0
0

+

Apreciere
- 16 descriptori au avut o evaluare medie, aprecierea generală fiind de nivel „mediu”
- managementul organizaŃiei este ineficient în oferta de educaŃie şi formare profesională şi a dezvoltării programelor de învăŃare

Dovezi în sprijinul aprecierii (! ÎN PARANTEZE SUNT TRECUTE SURSELE DIN CARE PROVIN DOVEZILE)
Oferta educaŃională a unităŃii de învăŃământ (M15)
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Manual de asigurarea calităŃii (N3);
Raport de activitate semestrul I an şcolar 2008-2009 (M31)
Planul de acŃiune al şcolii (M1)
Planul operaŃional 2008-2009 (N13)
Procese verbale ale Consiliului de administraŃie (K1)
DeclaraŃia managementului (M30)
Autorizarea pentru formarea continuă a adulŃilor (M32)
Structura organizaŃională- organigrama unităŃii de învăŃământ (M29);
Procese verbale ale şedinŃelor de informare a personalului (N5)
Procesele verbale la nivelul catedrelor şi comisiilor metodice (E23)
Procesele verbale ale consiliilor profesorale tematice prin care toŃi membrii personalului au fost instruiŃi în mod regulat şi au primit
informaŃii actualizate privind sursele de informaŃii, oportunităŃile, legislaŃia, practicile curente şi în dezvoltare (K1,2)
Raport de autoevaluare (N9);
Planul managerial anual (M14)
Organigrama unităŃii de învăŃământ
Chestionare aplicate elevilor şi părinŃilor (F)
EvidenŃa cursurilor de formare (C11, L1)
Fişa postului (M12)
Materiale de prezentare şi promovare
- revista şcolii ‘ Între colegi’ (I1)
- gazete de perete (H5)
- articole din presa locală (I2)
- prezentarea şcolii în ppt (H2)
- tranziŃia de la şcoală la locul de muncă – prezentare ppt (H3)
- emisiuni ale televiziunilor locale (H4)
- pliante publicitare (I3)
- ‘Ziua porŃilor deschise’ (H7,I5)
Oferta de discipline opŃionale din CDŞ, CD, CDL, pe filiere, profiluri, specializări, domenii, calificări şi ani de studiu (A11, M2,3)
SituaŃia şcolară semestrială şi anuală a elevilor consiliaŃi (F9)
Distribuirea elevilor pe clase conform metodologiilor în vigoare egalitatea şanselor (M34)
Structura confesională a elevilor (F15)
SituaŃia elevilor ce aparŃin grupurilor minoritare (F16)
Identificarea elevilor cu nevoi speciale (F17)
Planificarea întâlnirilor de orientare şi consiliere şcolară (F1)
Testarea psihologică a cadrelor didactice (M27)
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Materiale ale cabinetului de consiliere şi orientare (F8)
Participarea consilierului şcolar la orele de dirigenŃie cu teme de orientare şcolară şi privind cariera (F10)
Chestionare privind alegerea carierei aplicate elevilor (F10)
EvidenŃa chestionarelor aplicate elevilor pe clase, discipline, cadre didactice, catedre şi arii curriculare (F14)
Procesele verbale ale consiliului profesoral (K2)
Regulamentul de ordine interioară al instituŃiei, regulamentul de ordine interioară al elevilor (M4)
Statutul personalului didactic (M16)
Planificarea calendaristică (A1, D2)
Rapoartele de activitate (E5,6, N15)
Fişa de evidenŃă a chestionarelor aplicate (F14, D3)
SituaŃia centralizată a elevilor cu părinŃii plecaŃi la muncă (M28)
SituaŃie burselor de boală şi a burselor sociale (L5)
Programe naŃionale de sprijin (euro200, bani de liceu) (L6)
Manualul de management al calităŃii (N12)
Regulamentul de funcŃionare al Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii (N4)
PoziŃia COPAC în organigrama şcolii (M29)
Sarcinile membrilor comisiei COPAC (N2)
Calculatoare în cabinete, laboratoare şi cancelarie conectate la INTERNET (H6)
Oferta de discipline opŃionale din CDŞ, CD, CDL, pe filiere, profiluri, specializări, domenii, calificări şi ani de studiu (A11, M2,3)
Analiza mediului extern (M1)
Parteneriate (M11)
Chestionare agenŃi economici, părinŃi (M10)
Chestionar pentru cunoaşterea nevoilor educative ale elevilor (F10)
Contracte, convenŃii de colaborare şi protocoale de colaborare pentru instruirea practică al elevilor (M8)
Necesarul de calificări furnizat de AJOFM, agenŃi economici locali (M17)
Registrul de evidenŃă al elevilor (L12)
Cataloagele şcoalare (J)
Registre matricole (L13)
Cataloguri de examene (L14)
Registre de evidenŃă a actelor de studii (L15)
Registre de înregistrare a cărŃilor de muncă (L16)
Arhivarea lucrărilor scrise de la examene (L17)
Arhivarea proiectelor de atestat şi competenŃe profesionale (L18)
Statul de funcŃii (L19)
BalanŃele lunare (L20)
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BilanŃul contabil anual (L21)
Raport financiar contabil pe an fiscal (L22)
Bugetul de venituri şi cheltuieli (L23)
Inventare anuale (L24)
Acte de gestiune (L25)
State de plată (L26)
Proiectul de buget (M18)
Documente de intrare-ieşire magazie (L27)
Reabilitarea termică a clădirilor (M23)
Parchetarea şi lambrisarea unor săli de clasă (M24)
Igienizarea grupurilor sanitare (M25)
Dotarea cu mobilier (M26)
Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte prin consultarea membrilor Consiliului de administraŃie
Raport ARACIP de autorizare pentru două noi specializări (N26)
Puncte tari cheie
- Datele privind elevii, rezultatele învăŃării şi certificării sunt
păstrate în conformitate cu legea
- Se promovează egalitatea şanselor şi se evită discriminarea în
toate activităŃile

Puncte slabe cheie
- Personalul de conducere nu acŃionează cu eficacitate pentru
îmbunătăŃirea rezultatelor obŃinute de organizaŃie, iar rezultatele
sunt mereu mai slabe
- Slaba informare, lipsa consultării factorilor interesaŃi şi rezolvarea
greoaie a problemelor apărute
- Nu se cunosc sau nu se respectă rolurile, responsabilităŃile,
autoritatea şi răspunderile tuturor membrilor personalului
- Cheltuielile şi utilizarea resurselor financiare nu sunt legate de
programele de învăŃare şi priorităŃile planificate
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PRINCIPIUL CALITĂłII 3 – Managementul resurselor
OrganizaŃia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos, care le oferă sprijin; de asemenea, organizaŃia se asigură că programele sunt furnizate
şi evaluate de personal competent şi calificat.
DESCRIPTORI DE PERFORMANłĂ
3A SiguranŃa mediului de învăŃare
3.1
se gestionează, se întreŃin, se monitorizează, se evaluează şi se actualizează siguranŃa, gradul de adecvare şi de
utilizare a echipamentelor de specialitate, a resurselor de învăŃare şi a spaŃiului (inclusiv a spaŃiilor administrative,
auxiliare, a bibliotecii şi a centrului de documentare şi TIC)
3.2
condiŃiile de învăŃare satisfac cerinŃele privind siguranŃa, sănătatea şi resursele fizice, precum şi orice alte condiŃii
prevăzute de lege acolo unde este cazul
3.3
există resurse eficiente, gestionate astfel încât să sprijine procesul de învăŃare, resurse care sunt însoŃite de
instrucŃiuni de funcŃionare clare, uşor de înŃeles şi într-o varietate de formate
3.4
condiŃiile de lucru şi mediile de învăŃare sunt eficiente, promovează practicile de siguranŃă în muncă şi sunt
revizuite periodic; elevii, membrii personalului şi alŃi factori interesaŃi se simt în siguranŃă, iar orice comportament
violent sau alte perturbări sunt evitate
3.5
membrii personalului şi elevii au acces la serviciile medicale (vezi şi 2.15)
3.6
se elaborează procedurile de urgenŃă şi pentru situaŃii de criză; acestea sunt comunicate, simulate periodic şi
înŃelese de către toŃi membrii personalului, de către elevi şi de către alŃi factori interesaŃi
3B Resurse fizice
3.7
spaŃiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele (inclusiv TIC) materialele, mijloacele de învăŃământ
sunt revizuite/înlocuite în mod regulat pentru a fi actualizate şi relevante nevoilor de educaŃie şi formare
profesională, diferitelor stiluri de învăŃare, cerinŃelor programelor de învăŃare, standardelor de pregătire
profesională
3.8
spaŃiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele (inclusiv TIC), materialele, mijloacele de învăŃământ
sunt adecvate specialităŃii (unde este cazul) şi îndeplinesc standardele industriale curente
3.9
elevii, inclusiv cei cu nevoi speciale, au acces la resurse de învăŃare, spaŃii şcolare şi auxiliare care răspund
nevoilor lor, sunt adecvate atât studiului eficient în grup, cât şi celui individual şi sunt accesibile tuturor elevilor
3.10 spaŃiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele, materialele, mijloacele de învăŃământ sunt accesibile
tuturor factorilor interesaŃi, membrilor personalului şi grupurilor de elevi, sunt semnalate prin indicatoare şi sunt
uşor de localizat
3.11 revizuirea programului de învăŃare ia în considerare sugestiile elevilor, ale membrilor personalului şi ale altor
factori interesaŃi relevanŃi, privind un mediu de învăŃare îmbunătăŃit
3.12 există proceduri de monitorizare a progresului tehnologic şi se implementează inovaŃiile importante, acolo unde
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este posibil
3C Managementul personalului
3.13 personalul de conducere identifică cerinŃele minime în ceea ce priveşte calificările şi experienŃa personalului
didactic în funcŃie de profilul şi de specializările/calificările profesionale existente în oferta educaŃională
3.14 toŃi membrii personalului sunt angajaŃi în conformitate cu legislaŃia în vigoare
3.15 toate rolurile şi responsabilităŃile membrilor personalului sunt înŃelese, iar poziŃiile de autoritate sunt recunoscute
(vezi şi 2.9)
3.16 performanŃa tuturor membrilor personalului este monitorizată şi evaluată eficient conform unei strategii de
evaluare care are ca rezultat planuri de acŃiune şi îmbunătăŃire
3.17 se stabileşte un echilibru între nevoile organizaŃiei, echipelor şi persoanelor individuale
3.18 conflictele şi problemele personale sunt rezolvate în mod eficient; soluŃiile găsite sunt satisfăcătoare pentru toate
părŃile implicate şi răspund nevoilor acestora
3D Dezvoltare profesională continuă
3.19 politica de dezvoltare a personalului cuprinde prevederi adecvate referitoare la iniŃierea noilor membri şi la
dezvoltarea profesională continuă
3.20 toŃi acei membri ai personalului care nu deŃin o calificare primesc sprijin în vederea obŃinerii unei calificări
3.21 dezvoltarea profesională a întregului personal contribuie la sporirea eficacităŃii şi oferă posibilitatea reflecŃiei
asupra propriei practici
3.22 datele privind rata de retenŃie şi rata de absolvire a elevilor sunt utilizate pentru a aduce în discuŃie potenŃiale
aspecte legate de dezvoltarea profesională a personalului
3.23 toŃi membrii personalului au acces la cunoştinŃe utile şi valide privind sarcinile şi obiectivele lor
3.24 sunt dezvoltate cunoştinŃele managerilor în ceea ce priveşte managementul educaŃional şi managementul calităŃii
3.25 cadrele didactice demonstrează că posedă cunoştinŃe, competenŃă tehnică şi experienŃă actualizate la un nivel
care să asigure un proces eficient de predare, instruire practică, învăŃare şi evaluare
3.26 cadrele didactice au posibilitatea de a participa la proiecte/lucrări de cercetare ştiinŃifică în acord cu scopurile şi
obiectivele organizaŃiei; rezultatele lucrărilor/cercetării ştiinŃifice sunt publicate în buletine sau cărŃi de specialitate
şi dacă este posibil, sunt implementate şi monitorizate din punct de vedere al eficacităŃii
3.27 cadrele didactice au posibilitatea de a participa la activităŃi metodice; rezultatele sunt implementate, acolo unde
este posibil acest lucru, şi sunt monitorizate din punct de vedere al eficacităŃii

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0

Apreciere
- 3 descriptori sunt puncte tari, 19 de nivel mediu şi 5 puncte slabe; evaluarea finală a acestui principiu fiind de „nivel mediu”
- organizaŃia dispune de resurse materiale excelente pentru o şcoală din Ńară, dar discrepanŃa dintre dotările comisiile metodice din şcoală
se măreşte de la un an la altul. Personalul este calificat, calitatea acestuia fiind dată de ISJ Sibiu, neputând fi probată la nivelul şcolii.
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Dovezi în sprijinul aprecierii (! ÎN PARANTEZE SUNT TRECUTE SURSELE DIN CARE PROVIN DOVEZILE)
AutorizaŃia sanitară de funcŃionare (M35)
Manualul de asigurarea calităŃii (N3)
Comisia PSI la nivel de şcoală (M37)
Procese verbale de instruire a elevilor şi personalului (M39)
Contracte de colaborare elev – părinte – şcoală (M6)
Manuale de utilizare ale echipamentelor noi repartizate pe cabinete, laboratoare şi ateliere (I6)
Liste de echipamente repartizate pe cabinete, laboratoare şi ateliere (I7)
Proceduri de utilizare adecvată a echipamentelor din cabinete şi laboratoare (N6)
Fişele de protecŃia muncii pentru personalul şcolii şi elevi (M5)
SpaŃiile cu destinaŃie specială: cabinete, laboratoare şi ateliere, au fost amenajate conform cerinŃelor şi specificaŃiile impuse la livrarea
echipamentelor (H6)
Elevii au acces la resursele de învăŃare conform orarelor şcolare, planificării activităŃilor în laboratoare şi ateliere şcolare (M40)
EvidenŃa orelor AEL, SmartBoard, Multimedia (H13)
Desfăşurarea orelor de specialitate în laboratoare (H12)
Portofoliile elevilor (G)
Portofoliile profesorilor (A, B, C, D)
ActivităŃile desfăşurate în cadrul bibliotecii (L10)
Fişe de observare (N10)
Evaluările interne bilunare (N12)
EvidenŃa cursurile de formare (L11)
Planurile de îmbunătăŃire (N7)
Chestionare privind stilurile de învăŃare ale elevilor (D3)
Dotarea cu mobilier (M26)
Parchetarea şi lambrisarea unor săli de clasă (M24)
SelecŃia manualelor alternative (E13)
SpaŃiile, clădirile şi echipamentele sunt accesibile tuturor grupurilor de elevi (H5)
Rapoartele evaluării instituŃionale (M41)
AutorizaŃia sanitară de funcŃionare (M35)
Sugestiile elevilor sunt analizate de şcoală (K3)
Dotarea cu mobilier ce permite amplasarea funcŃie de modul de organizare al activităŃilor (M26)
Oferta de opŃionale aprobate (M3)
Dotarea bibliotecii cu publicaŃii din domeniul tehnic (L10)
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Acces la INTERNET
Grafic de a instruirii practice (M42)
CD/DVD cu softuri educaŃionale (H16)
Deciziile de numire pe post a personalului angajat în şcoală (L30)
Fişa postului (M12)
SituaŃia personalului participant la formări Phare (M43)
EvidenŃa cursurilor de formare (L11)
Organigrama unităŃii de învăŃământ (M29)
Manualul de management al calităŃii (N12)
Manualul de asigurare a calităŃii (N3)
Regulamentul de funcŃionare al Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii (N4)
Regulamentul de ordine interioară (M4)
Instruire iniŃială
Popularizarea activităŃii COPAC în şcoală (H14)
Procese verbale ale Consiliului Profesoral (K2)
Procese verbale ale Comisiilor metodice (E23, F3)
Procese verbale de instruire PSI şi protecŃia muncii (M39)
Facilitarea urmării cursurilor postliceale de către maiştrii instructori în vederea obŃinerii unei noi calificări adecvate specializărilor noi (J)
Cursuri de reconversie pentru personalul didactic din mediul rural (C, E34, L11)
Cursuri de formare susŃinute în şcoală (H17)
CV-uri (M44)
Curriculum naŃional la CDI (L31)
Programe de examen, subiecte la CDI (L32, H5)
Fişele de autoevaluare (E36)
Prezentarea şi utilizarea procedurilor de lucru (N6)
Fişe periodice de monitorizare (N11)
Fişe de observare de revenire (N14)
Informări (semestriale, anuale) cu privire la activitatea COPAC (N15)
Raporturi de autoevaluare (N9)
Planul operaŃional (cadrul desfăşurării activităŃilor legate de calitate) (N13)
SituaŃia elevilor la examenele de sfârşit de ciclu (M7)
Rezultate examene de atestat şi competenŃe (M7)
EvidenŃa absolvenŃilor (L7)
EvidenŃa chestionarelor aplicate elevilor (F14)
DiscuŃii individuale pe baza fişelor de observare şi prezentarea unor fişe completate (N10)
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DiscuŃii în cadrul comisiilor metodice: procese verbale ale Comisiilor metodice (E23, F3)
Procese verbale ale Consiliului Profesoral (K2)
Decizia de numire a Comisiei pentru abateri disciplinare (M48)
Procese verbale Consiliul clasei (D10)
Activitatea Consiliului Consultativ al elevilor, procese verbale (K3)
Comisia paritară de dialog social (M49)

Puncte tari cheie
- Există proceduri de urgenŃă şi pentru situaŃii de criză, iar acestea
sunt înŃelese, comunicate şi simulate periodic
- OrganizaŃia poate oferi un mediu sigur şi modern pentru
desfăşurarea majorităŃii activităŃilor, precum şi un personal
majoritar competent şi de calitate

Puncte slabe cheie
- Nu este monitorizată şi nu se iau măsuri în cazul performanŃelor
slabe obŃinue de unii membri ai personalului şi nici a progresului
tehnologic
- ExistenŃa unor cazuri de comportament violent ce pot perturba
procesul de învăŃământ
- Nu se doreşte revizuirea programului de învăŃare în conformitate
cu aspiraŃiile actorilor educaŃionali.
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PRINCIPIUL CALITĂłII 4 – Proiectarea, dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăŃare
OrganizaŃia este receptivă faŃă de nevoile tuturor factorilor interesaŃi în dezvoltarea şi furnizarea programelor de învăŃare.
DESCRIPTORI DE PERFORMANłĂ
4A Proiectarea programelor de învăŃare
4.1
programele de învăŃare sunt proiectate pentru a satisface nevoile identificate ale tuturor factorilor interesaŃi şi alte
cerinŃe externe, sunt receptive faŃă de situaŃia la nivel local, regional, naŃional şi european şi sunt îmbunătăŃite pe
baza feedback-ului primit de la factorii interesaŃi
4.2
programele de învăŃare sunt proiectate pentru a pune elevii pe primul loc şi pentru a răspunde nevoilor lor într-un
mod cât mai flexibil cu putinŃă în ceea ce priveşte opŃiunile şi accesul acestora
4.3
programele de învăŃare au un caracter de includere din punct de vedere social, asigurând egalitatea în ceea ce
priveşte accesul şi şansele elevilor şi demonstrează o implementare activă a politicii privind egalitatea de şanse
4.4
programele de învăŃare sprijină şi sporesc valoarea învăŃării prin activităŃi practice şi teoretice
4.5
programele de învăŃare includ procese eficiente de evaluare formativă şi sumativă şi de monitorizare a învăŃării
4.6
programele de învăŃare prevăd rezultate ale învăŃării, criterii şi metode de evaluare sumativă care sunt adecvate
scopului şi care sunt revizuite regulat
4.7
programele de învăŃare definesc în mod clar traseele de continuare a studiilor
4.8
programele de învăŃare cuprind proceduri de răspuns la reclamaŃii şi contestaŃii (vezi şi 1.12)
4B Dezvoltarea şi revizuirea programului de învăŃare
4.9
programele de învăŃare au o serie de indicatori de performanŃă prin care poate fi măsurat gradul de succes al
programului; Ńintele privind îmbunătăŃirea sunt stabilite în conformitate cu reperele instituŃionale, locale,
regionale, naŃionale sau europene
4.10 procedurile de evaluare a rezultatelor învăŃării sunt revizuite periodic
4.11 programele de învăŃare sunt revizuite cel puŃin o dată pe an, iar elevii contribuie la procesul de revizuire
4.12 programele de învăŃare sunt dezvoltate şi revizuite pe baza feedback-ului primit de la toŃi factorii interesaŃi; în
acest scop, se colectează feedback de la elevi, agenŃi economici şi reprezentanŃi ai comunităŃii şi se utilizează la
dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăŃare
4.13 procedurile de revizuire a programelor de învăŃare conduc la o îmbunătăŃire a procesului de predare, instruire
practică, învăŃare şi a rezultatelor învăŃării
4.14 informaŃiile privind evaluarea învăŃării şi rezultatele obŃinute, inclusiv analiza performanŃei diferitelor grupuri de
elevi, sunt folosite ca punct de plecare pentru dezvoltarea programelor de învăŃare
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Apreciere
- Evaluarea de ansamblu a acestui principiu este de nivel „slab”, programele de învăŃare Ńin cont de dorinŃele unor membrii ai
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personalului, iar programele de evaluare nu au nicio legătura cu competitivitatea
- AbilităŃile şi cunoştinŃele necesare în vederea angajării, pentru continuarea formării sau pentru studii superioare sunt luate prea puŃin
în considerare
Dovezi în sprijinul aprecierii (! ÎN PARANTEZE SUNT TRECUTE SURSELE DIN CARE PROVIN DOVEZILE)
Procese verbale ale şedinŃelor cu părinŃii (F4)
Chestionar pentru cunoaşterea nevoilor educative ale elevilor - Chestionar de interese de tip HOLLAND (F10)
Chestionare şi sondaje de opinie aplicate elevilor (F12)
Chestionare aplicate părinŃilor (F13)
EvidenŃa chestionarelor aplicate elevilor (F14)
Structura confesională a elevilor (F15)
SituaŃia elevilor ce aparŃin grupurilor minoritare (F16)
Identificarea elevilor cu nevoi speciale (F17)
Întâlniri de orientare şi consiliere şcolară şi în carieră cu psihologul şi consilierul (F9)
Chestionare aplicate agenŃilor economici (M10)
ConvenŃii şi parteneriate (M11)
Contracte de colaborare elev – părinte – şcoală (M6)
Protocol de colaborare cu agenŃii economici (M8)
Curriculum naŃional (L31)
Programe de examen, subiecte (L32)
Materiale formări Phare (H18)
Oferta de opŃionale a şcolii (M3)
Implementarea învăŃării centrate pe elev (H18)
- diferite fişe individuale (A4,5,6)
- fişe de evidenŃă a progreselor şi implicării elevilor în proiecte (5)
- lecŃii filmate (H12)
EvidenŃa decontării transportului pentru elevii din alte localităŃi (L33)
Burse (de merit, sociale) (L5)
Programe naŃionale de sprijin (euro200, bani de liceu) (L6)
Programul de pregătire pentru performanŃă (E28)
Programul consultaŃiilor pentru Testarea naŃională şi Bacalaureat (E29)
Planul managerial anual (M14)
Rezultatele şcolii la examene naŃionale comparativ cu media pe Ńară (N16)
EvidenŃa evoluŃiei elevilor implicaŃi în proiecte de grup (B2)
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Teste de evaluare iniŃială, de progres (la sfârşitul sem.I sau la începutul sem.II), sumativă – pe discipline/module (B5)
Teste de evaluare iniŃială – individuale şi unice pe discipline şi pentru fiecare nivel de clasă, statistica rezultatelor şi studiul rezultatelor,
precum şi soluŃii pentru ameliorarea lacunelor semnalate (E17)
Teste de progres, teste finale (E18)
Înregistrări referitoare la evoluŃia elevului la învăŃătură – analize comparative pe ani de studiu (D6)
Teste de evaluare iniŃială, de progres (la sfârşitul sem.I sau la începutul sem.II), sumativă, în concordanŃă cu tipurile de subiecte folosite
la examene naŃionale (B2)
Întâlniri de prezentare a ofertelor instituŃiilor de învăŃământ superior, postliceal, militar, etc. (I4)
Cereri de transfer (L3)
EvidenŃa absolvenŃilor (L7)
PRAI, PLAI, PAS (M1)
Oferta de opŃionale a şcolii (M3)
Manualul de management al calităŃii (N12)
Manualul de asigurare a calităŃii (N3)
Fişe periodice de monitorizare (N11)
Fişe de observare de revenire (N14)
Raporturi de autoevaluare (N7)
Planuri de îmbunătăŃire (N9)
Planul operaŃional COPAC 2008-2009 (N13)
Planul de şcolarizare 2008-2009 (M2)
Rezultate concursuri şcolare (M46)
Raport ARACIP de autorizare pentru două noi specializări (N26)
Puncte tari cheie
- nu există

Puncte slabe cheie
- programele de învăŃare nu definesc în mod clar traseele de
continuare a studiilor, aceasta fiind o rezultanta a lipsei de
viziune a puterilor decizionale la nivel de stat
- valoarea redusă a învăŃării practice, mai ales la clasele de liceu
- absenŃa personalului calificat în predarea unor discipline tehnice
- lipsa unor produse finale care să arate munca absolvenŃilor,
produse ce pot fi folosite pentru atragerea pe viitor a elevilor de
gimnaziu.
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PRINCIPIUL CALITĂłII 5 – Predarea, instruirea practică şi învăŃarea
OrganizaŃia oferă condiŃii egale de acces la programele de învăŃare şi sprijină toŃi elevii.
DESCRIPTORI DE PERFORMANłĂ
5A Servicii de sprijin pentru cursanŃi
5.1
elevilor le sunt puse la dispoziŃie informaŃii şi îndrumări despre toate programele de învăŃare existente; elevii
primesc ajutor pentru a înŃelege, a obŃine sau a căuta informaŃii conform nevoilor lor
5.2
evaluarea iniŃială (nevoile elevilor; sprijinul necesar; stiluri de învăŃare; cunoştinŃe, experienŃă şi abilităŃi
anterioare) este utilizată pentru a oferi o imagine exactă pe baza căreia se poate planifica un program adecvat de
învăŃare şi sprijin, inclusiv activităŃi extracurriculare pentru elevi
5.3
elevii au acces la servicii eficiente şi confidenŃiale de sprijin în probleme personale, de învăŃare şi de progres;
există o varietate de oportunităŃi de orientare şi consiliere pe toată durata şcolarizării
5.4
drepturile şi responsabilităŃile elevilor sunt clar definite
5.5
elevii au acces la activităŃi extracurriculare conform obiectivelor locale, regionale, naŃionale, şi/sau europene şi
care au o contribuŃie directă şi eficientă în atingerea Ńintelor şi obiectivelor stabilite în politicile educaŃionale şi
documentele programatice la nivel naŃional, judeŃean sau local
5.6
sunt prevăzute perioade pentru revizuirea şi reevaluarea activităŃilor de sprijin şi extracurriculare destinate
elevilor, pe baza nevoilor individuale ale acestora, legate de progresul în cadrul programului de învăŃare
5.7
informaŃiile despre activităŃile de sprijin şi extracurriculare sunt înregistrate şi păstrate în siguranŃă
5.8
informaŃiile, orientarea şi consilierea sunt eficiente, îndrumându-i pe elevi în ceea ce priveşte modalităŃile de a-şi
continua studiile după absolvire
5.9
informaŃiile referitoare la progresul elevilor după absolvire (ex. urmarea altor programe de învăŃare şi/sau
angajarea pe piaŃa muncii) sunt colectate şi înregistrate
5.10 rata de retenŃie al elevilor şi rezultatele obŃinute sunt în concordanŃă cu datele similare la nivel local, naŃional sau
internaŃional
5B RelaŃia cadru didactic – elev
5.11 cadrele didactice stabilesc şi menŃin relaŃii de lucru şi comunicare eficiente cu elevii, alte cadre didactice, alŃi
membri ai personalului şi ai echipei de conducere
5.12 cadrele didactice folosesc măsuri eficiente pentru a promova egalitatea şanselor şi pentru a evita discriminarea,
astfel încât elevii să îşi poată atinge potenŃialul
5.13 cadrele didactice folosesc o gamă variată de strategii (ex. învăŃarea centrată pe elev, învăŃarea prin activităŃi
practice) pentru a răspunde stilurilor de învăŃare individuale, abilităŃilor, culturii, genului, motivării fiecărui elev
5.14 cadrele didactice selectează şi menŃin o gamă variată de resurse/materiale pentru a oferi sprijin în funcŃie de
diferitele nevoi ale elevilor

21

APRECIERE
+ 0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
+
0
0

GRUP ŞCOLAR MÎRŞA
COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂłII ÎN ÎNVĂłĂMÂNT

5.15
5.16

evaluarea formativă şi înregistrarea rezultatelor sunt adecvate nevoilor elevilor şi programului, sunt riguroase,
juste, exacte şi se efectuează în mod regulat
programele de învăŃare respectă un proces sistematic de păstrare a înregistrărilor

0
+

5C Studiul individual

5.17
5.18
5.19
5.20
5.21

elevii sunt încurajaŃi să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăŃare (ex. sunt conştienŃi de
propriile puncte tari şi puncte slabe, acŃionează conform feedback-ului primit, propun noi obiective de învăŃare)
toate activităŃile de învăŃare sunt planificate şi structurate pentru a promova şi a încuraja învăŃarea individuală
centrată pe elev, învăŃarea în cadrul unui grup sau învăŃarea în diferite contexte
elevii primesc în mod regulat feedback şi informaŃii privind progresul realizat, informaŃii despre modul în care pot
stabili noi criterii individualizate pentru a acoperi lipsurile în învăŃare
elevii sunt implicaŃi în evaluarea progresului pe care îl realizează; evaluarea formativă şi feedback-ul sunt folosite
pentru planificarea învăŃării şi pentru monitorizarea progresului elevilor
elevii cunosc planificarea activităŃilor de evaluare şi sunt familiarizaŃi cu diferite activităŃi de evaluare formativă şi
sumativă înainte ca evaluarea finală să aibă loc

Apreciere
- evaluarea este de nivel „mediu”, existand puncte tari şi slabe.
- există o bună comunicare între diriginŃi, profesori, maiştri instructori şi personalul de sprijin.
- elevii beneficiază de egalitatea şanselor atât în procesul instructiv – educativ, cât şi în dezvoltarea ulterioară
Dovezi în sprijinul aprecierii (! ÎN PARANTEZE SUNT TRECUTE SURSELE DIN CARE PROVIN DOVEZILE)
Materiale de prezentare şi promovare
- revista şcolii ‘ Între colegi’ (I1)
- gazete de perete (H5)
- articole din presa locală (I2)
- prezentarea şcolii în ppt (H2)
- tranziŃia de la şcoală la locul de muncă – prezentare ppt (H3)
- emisiuni ale televiziunilor locale (H4)
- pliante publicitare (I3)
- ‘Ziua porŃilor deschise’ (H7,I5)
Oferta de discipline opŃionale din CDŞ, CD, CDL, pe filiere, profiluri, specializări, domenii, calificări şi ani de studiu (A11, M2,3)
Centrul de documentare şi informare (H11)
Întâlniri de prezentare a ofertelor instituŃiilor de învăŃământ superior, postliceal, militar (evidenŃă, pliante, afişe) (I4)
Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2008-2009 (M2)
Procese verbale ale şedinŃelor de analiză şi aprobare din Consiliul de administraŃie şi cel profesoral (K1,2)
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Protocol de colaborare cu agenŃii economici (M8)
Chestionare aplicate agenŃilor economici (M10)
Liste de înscrişi şi promovaŃi la examene de diferenŃă (L1)
Liste de înscriere şi de admitere la clasele a XI-a (L2)
OpŃiuni ale elevilor pentru disciplinele din oferta de opŃionale a şcolii (M3)
Deciziile de numire a comisiilor pentru înscrierea la examenele de diferenŃă – echivalare (L1)
Planificări şi rapoarte ale întâlnirilor de consiliere (F)
Întâlniri cu caracter de orientare şi consiliere şcolară între diriginŃi, consilierul educativ, directori, psiholog, cu elevi aflaŃi în situaŃii
deosebite şi cu familiile lor (D9,F)
Chestionare pentru aflarea stilurilor de învăŃare, analiza şi înregistrarea rezultatelor (D3)
Fişe de evidenŃă a tipurilor de sondaje de opinie şi chestionare aplicate elevilor - model de sondaj sau chestionar, analiza rezultatelor (D4)
Sondaje privind continuarea studiilor (la clasele terminale, inclusiv la clasele a VIII-a), model de sondaj, analiză (D5)
Înregistrări referitoare la evoluŃia elevului la învăŃătură, analize comparative pe ani de studiu (D6)
Fişă de evidenŃă a tipurilor de sondaje şi chestionare aplicate profesorilor pe catedre şi arii curriculare, modele şi analiza lor. (E5)
Teste de evaluare iniŃială la intrarea în sistem (clasele a IX-a ŞAM, Liceu) – pe discipline/module (B1)
Teste de evaluare – pe discipline/module şi analize comparative ale rezultatelor(B2)
PAS (M1)
Procese verbale de şedinŃe ale Comisiilor metodice în care s-au discutat rezultatele testărilor iniŃiale (E13)
Cererile de transfer – adaptare a programului de studiu, înaintate de elevi-părinŃi (L3)
Rapoarte ale responsabililor de arii în CA privind iniŃierea elevilor în programul de învăŃare (metode folosite, propuse de profesori) (E10)
Procese verbale ale şedinŃelor cu părinŃii (D9,F)
Chestionare şi sondaje aplicate, modele şi analize (D3,4,5)
Chestionare aplicate părinŃilor, modele şi analize (D9,M10)
Procesele verbale referitoare la prezentarea Regulamentului şcolar şi a celui de ordine interioară (M4)
Procesele verbale ale şedinŃelor Comisiei diriginŃilor (F)
Procesele verbale ale şedinŃelor Consiliului consultativ al elevilor (K3)
Materiale afişate pentru informarea elevilor (H5,I3)
Fişele de protecŃia muncii (M5)
Contractele de colaborare semnate de elev – părinte – şcoală (M6)
Planificări anuale şi semestriale a activităŃii de orientare şi consiliere (D2,F)
Materiale afişate la gazete de perete (H5)
Materiale promoŃionale tematice (I1,3,F)
Materiale ale Cabinetului de consiliere (F)
SituaŃia şcolară semestrială şi anuală a elevilor consiliaŃi şi rezultatele elevilor consiliaŃi la examenele finale (F)
Rapoarte periodice tematice în Consiliul de administraŃie şi Consiliul profesoral (F)
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Lista burselor de studiu şi sociale (L5)
Parteneriate (H8, M11)
Procesele verbale ale şedinŃelor Consiliului de administraŃie, Comisiei diriginŃilor, Consiliului consultativ al elevilor, Consiliului reprezentativ
al părinŃilor (F)
Programe naŃionale de sprijin – euro200, bani de liceu (L6)
Măsuri privind îmbunătăŃirea colaborării şcoală – elev - familie (F)
Întâlniri de prezentare a ofertelor instituŃiilor de învăŃământ superior, postliceal, militar (evidenŃă, pliante, afişe) (I4)
Întâlniri de orientare şi consiliere şcolară şi în carieră – consilierul şcolar, psiholog (F)
Procesele verbale ale şedinŃelor Consiliului de administraŃie, Comisiei diriginŃilor, şedinŃelor cu părinŃii (D9,F,K1)
Materiale informative, filmate (H,I)
Protocol de colaborare cu agenŃii economici (M8)
Înregistrări referitoare la evoluŃia elevului la învăŃătură - analize comparative pe ani de studiu (D6)
Înregistrări referitoare la evoluŃia comportamentală a elevului (datele colectate la sfârşitul lunii) - analize comparative (D7)
Fişe anuale de evidenŃă a evoluŃiei absolvenŃilor (L7)
Rapoarte informative furnizate de agenŃii economici (L8)
Necesarul de calificări furnizat de AJOFM, agenŃi economici locali (M17)
Structura confesională a elevilor (F15)
SituaŃia elevilor ce aparŃin grupurilor minoritare (F16)
Identificarea elevilor cu nevoi speciale (F17)
SituaŃia centralizată a elevilor cu părinŃii plecaŃi la muncă (M28)
Înregistrări referitoare la evoluŃia elevului la învăŃătură şi la evoluŃia comportamentală a elevului(D6,7)
SpaŃiile de instruire şi dotările realizate prin proiectede grup şi colaborarea cu elevii (H5,6)
Aprecieri ale reprezentanŃilor comunităŃii locale şi instituŃiilor abilitate referitoare la imaginea şi rezultatele şcolii (H4,9,10, I1,2)
Articole de presă şi emisiuni TV locale referitoare la rezultatele deosebite ale şcolii (I1,2, H4)
Derularea proiectelor de colaborare şi parteneriat (D9, M8,9,10)
LecŃii filmate (H12)
Note, medii semestriale şi anuale (J)
Planurile de măsuri ale catedrelor pentru ameliorarea rezultatelor şi creşterea calităŃii (E12)
EvidenŃa evoluŃiei elevilor implicaŃi în proiecte, performanŃe şi finalităŃi de proiecte (B5)
Planificări calendaristice – pe discipline/module (A1)
Proiecte ale unităŃilor de învăŃare – pe discipline/module (A2)
Proiecte de lecŃii (A3)
Fişe de lucru – pe discipline/module (A4)
Fişe de studiu şi documentare – pe discipline/module (A5)
Fişe aplicative / de laborator – pe discipline/module (A6)
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Portofoliile individuale ale elevilor, caiete de teme, caiete de laborator (G)
Portofoliile individuale ale profesorilor
Fişe de evidenŃă a tipurilor de sondaje de opinie şi chestionare aplicate elevilor (D4)
Fişe de evidenŃă a orelor realizate în AEL (L11)
Fişe de evidenŃă a manualelor şi cărŃilor împrumutate de elevi de la biblioteca şcolii (L10)
Fişe de evidenŃă a manualelor alternative alese în cadrul comisiilor metodice (E13)
Fişe de evidenŃă a realizării şi utilizării materialelor şi mijloacelor didactice(C3)
Fişe de autoevaluare anuală a activităŃii (C2)
Chestionare pentru aflarea stilurilor de învăŃare (D3)
Înregistrări referitoare la evoluŃia elevului la învăŃătură şi la evoluŃia comportamentală a elevului, evidenŃierea progreselor (D6,7)
Rezultatele la examenele finale (M7)
Procese verbale ale şedinŃelor tematice în catedră, cu părinŃii (D9,E13,F)

Puncte tari cheie
- egalitatea şanselor este o realitate în organizaŃia noastră
- accesul la activităŃile extracurriculare este neingradit, iar
densitatea acestora a dus la antrenarea unui număr mare de
elevi.
- procesele de învăŃare şi a alte activităŃi sunt înregistrate şi
păstrate

Puncte slabe cheie
- informaŃiile referitoare la progresul elevilor după absolvire sunt
defectuose
- utilizarea feedback-ului şi implicarea elevilor în evaluarea
progresului realizat
- absenŃa responsabilităŃii elevilor pentru propriul proces de
învăŃare.
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PRINCIPIUL CALITĂłII 6 – Evaluarea şi certificarea învăŃării
OrganizaŃia utilizează procese eficiente de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor.
DESCRIPTORI DE PERFORMANłĂ
6A Evaluarea sumativă şi certificarea
6.1
procedurile şi condiŃiile privind evaluarea sumativă, monitorizarea învăŃării şi certificarea sunt comunicate în mod
clar tuturor factorilor interesaŃi
6.2
cerinŃele specifice de evaluare ale elevilor (de ex, pentru elevii cu cerinŃe educaŃionale speciale) sunt identificate şi
îndeplinite atunci când este posibil
6.3
evaluarea sumativă este folosită pentru a monitoriza progresul elevilor şi pentru a informa elevii în legătură cu
progresul pe care l-au realizat şi cu modul în care îşi pot îmbunătăŃi performanŃa
6.4
elevii au oportunitatea de a se înregistra la o nouă procedură de evaluare sumativă (dacă este posibil) şi/sau au o
“a doua şansă” de a fi evaluaŃi
6.5
toate evaluările sunt adecvate, riguroase, corecte, exacte şi sunt efectuate în mod regulat; evaluarea sumativă şi
certificarea sunt în conformitate cu standardele naŃionale şi cu legislaŃia în vigoare
6.6
procedura de înregistrare a elevilor pentru certificare îndeplineşte reglementările în vigoare
6.7
evaluarea sumativă, monitorizarea învăŃării şi certificarea sunt efectuate de cadre didactice cu calificare adecvată
şi experienŃă corespunzătoare
6.8
în mod regulat sunt selectate şi revizuite metodele şi instrumentele de evaluare sumativă; constatările rezultate
sunt luate în considerare în acŃiuni ulterioare de evaluare, pentru a asigura consecvenŃa şi corectitudinea
procesului de evaluare;; cadrele didactice participă în mod regulat la activităŃi de standardizare a evaluării
Apreciere
- evaluarea este de nivel „mediu”, existând doar un punct tare şi trei slabe din totalul de 8.
- monitorizarea progresului se face pe clase şi nivel de studiu
- revizuirea metodelor şi instrumentelor de evaluare se realizează sporadic, doar în unele cazuri.
Dovezi în sprijinul aprecierii (! ÎN PARANTEZE SUNT TRECUTE SURSELE DIN CARE PROVIN DOVEZILE)
Fişe de înscriere, admitere (L2)
EvidenŃa examenelor de diferenŃă (L1)
Cereri de transfer (L3)
Registrul de evidenŃă al elevilor (L12)
Registre matricole (L13)
Proceduri (N6)
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Metodologia desfăşurării examenelor (H5)
Sondaje privind continuarea studiilor şi prezentarea metodologiilor de examen (D5)
Chestionare pentru aflarea stilurilor de învăŃare, analiza şi înregistrarea rezultatelor (D3)
Identificarea elevilor cu nevoi speciale (F17)
SituaŃia centralizată a elevilor cu părinŃii plecaŃi la muncă (M28)
Teste de progres, teste finale (E18)
Teste de evaluare iniŃială, de progres (la sfârşitul sem.I sau la începutul sem.II), sumativă – pe discipline/module (B5)
Implementarea învăŃării centrate pe elev (H18)
- diferite fişe individuale (A4,5,6)
- fişe de evidenŃă a progreselor şi implicării elevilor în proiecte (B5)
- lecŃii filmate (H12)
Înregistrări referitoare la evoluŃia elevului la învăŃătură – analize comparative pe ani de studiu (D6)
EvidenŃa absolvenŃilor respinşi la examenele naŃionale şi înscrişi pentru o altă sesiune (L34)
Graficul examenelor de corigenŃă şi situaŃia corigenŃilor (L35)
Teste administrate în fiecare semestru la anii terminali, având ca model structura subiectelor pentru TN şi BAC, statistica rezultatelor,
studiu cu propuneri de măsuri (E27)
Programul consultaŃiilor pentru Testarea naŃională şi Bacalaureat (E28)
Programul de pregătire pentru performanŃă (E29)
Subiectele lucrărilor semestriale, subiectele de olimpiadă şi rezultatele obŃinute (E19)
EvidenŃa cursurilor de formare (L11)
SituaŃia personalului participant la formări Phare (M43)
Deciziile de numire pe post a personalului angajat în şcoală (L30) – cadre didactice calificate
Raporturi de autoevaluare (N7)
Planuri de îmbunătăŃire (N9)
Rezultatele la examenele finale (M7) - http://portal.edu.ro
Rezultatele şcolii la examene naŃionale comparativ cu media pe Ńară (N16)
Diagrama PDCA a procesului calităŃii (N12)
Fişe de observare a lecŃiilor (N10)
Sarcinile membrilor comisiei (N2)
Fişa postului (M12)
Fişe de evaluare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic (M33)
Fişe periodice de monitorizare (N11)
Fişe de observare de revenire (N14)
Catalog de note (J)
Cataloguri de examene (L14)
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Registre de evidenŃă a actelor de studii (L15)
Fişe de înscriere – admitere la fiecare nivel de studiu (L2)
Rezultatele la examenele finale (M7)
Dosarul întocmit în vederea autorizării externe (M47)
Planul de şcolarizare avizat de ISJ Sibiu şi de Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social (M2)
Avizul altor organisme abilitate în vederea desfăşurării de cursuri de reconversie profesională (M50)
Formularul de monitorizare întocmit de evaluatorul extern (N17)
Programul vizitei de monitorizare (N18)
Teste de evaluare iniŃială, de progres (la sfârşitul sem.I sau la începutul sem.II), sumativă, în concordanŃă cu tipurile de subiecte folosite
la examene naŃionale (B2)
Curriculum naŃional (L31)
Programe de examen, subiecte (L32)
Arhivarea lucrărilor scrise de la examene (L17)
Arhivarea proiectelor de atestat şi competenŃe profesionale (L18)

Puncte tari cheie

Puncte slabe cheie

- înregistrarea elevilor în vederea certificării este funcŃională

- revizuirea metodelor şi instrumentelor de evaluare sumativă
- performantele si progresul elevilor nu sunt utilizate pentru a
monitoriza eficacitatea ofertei unitatii de IPT sau nu se doreşte
acest lucru
- nu există posibilitatea unei reevaluări

28

GRUP ŞCOLAR MÎRŞA
COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂłII ÎN ÎNVĂłĂMÂNT

PRINCIPIUL CALITĂłII 7 – Evaluarea şi ÎmbunătăŃirea calităŃii
PerformanŃa organizaŃiei este monitorizată şi evaluată; procesul de autoevaluare are ca rezultat planul de îmbunătăŃire; îmbunătăŃirile
sunt implementate şi monitorizate
DESCRIPTORI DE PERFORMANłĂ
7A Procesul de autoevaluare
7.1
personalul de conducere este angajat şi implicat în mod activ în procesul de autoevaluare; procesul de
autoevaluare este sistematic, efectuat anual împreună cu întregul personal şi ia în considerare opiniile exprimate
de toŃi factorii interesaŃi interni şi externi
7.2
o politică clară privind autoevaluarea este comunicată tuturor factorilor interesaŃi şi este înŃeleasă de aceştia
7.3
toate aspectele referitoare la organizaŃie, inclusiv programele de învăŃare şi alte servicii, sunt supuse procesului
de autoevaluare
7.4
pentru monitorizarea eficacităŃii programelor de învăŃare şi a altor servicii oferite de unitatea de ÎPT sunt folosite
instrumente adecvate şi benchmarkingul (compararea cu buna practică în domeniu)
7.5
sistemul de calitate dispune de un mecanism de colectare regulată (cel puŃin o dată pe an) a feedback-ului din
partea elevilor şi a altor factori interesaŃi interni şi externi privind toate aspectele organizaŃiei, indicatorii şi
standardele naŃionale
7.6
sunt utilizate instrumente specifice (ex. Chestionare, interviuri, focus grupuri etc.) pentru a identifica „gradul de
satisfacŃie” al beneficiarilor
7.7
performanŃa este analizată pe baza indicatorilor cheie de performanŃă interni şi externi, a Ńintelor stabilite pentru
a identifica noi Ńinte de îmbunătăŃire; autoevaluarea riguroasă are drept rezultat identificarea priorităŃilor şi
stabilirea unor obiective ambiŃioase de îmbunătăŃire şi de planificare a acŃiunii
7.8
există proceduri pentru monitorizarea internă şi validarea aprecierilor formulate în timpul procesului de
autoevaluare şi a aprecierilor în privinŃa dovezilor prezentate
7.9
raportul procesului de autoevaluare este aprobat de echipa de conducere; procesul de autoevaluare este
monitorizat extern iar raportul procesului de autoevaluare este validat extern de către reprezentanŃii
inspectoratelor şcolare
7B Procesul de îmbunătăŃire
7.10 se stabilesc procedurile de dezvoltare a punctelor tari, de rezolvare a punctelor slabe şi de implementare a
îmbunătăŃirilor, iar rezultatele procesului şi ale raportului de autoevaluare se folosesc ca resurse pentru dezvoltări
ulterioare
7.11 planul de îmbunătăŃire ia în considerare toate puncte slabe identificate, inclusiv pe acelea a căror îmbunătăŃire nu
s-a realizat în ciclul anterior; domeniile de activitate selectate pentru a fi îmbunătăŃite reprezintă un răspuns
adecvat la punctele tari şi slabe ale unităŃii de ÎPT
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7.12
7.13

7.14
7.15
7.16
7.17
7.18

planul de îmbunătăŃire stabileşte în mod adecvat costurile şi resursele şi, defineşte în mod clar Ńintele, priorităŃile,
sarcinile, responsabilităŃile şi termenele; criteriile de succes sunt specifice, măsurabile şi posibil de atins
implementarea planurilor de acŃiune, a îmbunătăŃirilor şi a măsurilor corective este monitorizată şi evaluată; sunt
aduse modificări în conformitate cu rezultatele; performanŃa îmbunătăŃită a organizaŃiei este monitorizată şi
analizată
toŃi membrii personalului sunt implicaŃi în procesul de îmbunătăŃire continuă a calităŃii
toŃi membrii personalului şi toŃi factori interesaŃi primesc informaŃii şi feedback în legătură cu rezultatele
procesului de autoevaluare şi cu planul de îmbunătăŃire (cu respectarea dreptului la protejarea datelor personale)
tendinŃele privind performanŃa în timp demonstrează o îmbunătăŃire continuă sau menŃinerea unor standarde
foarte înalte; progresul este măsurat pe baza Ńintelor, indicatorilor şi standardelor de la nivel naŃional
concluziile specificate de organisme externe sunt comunicate personalului în cauză şi sunt aplicate măsuri
corective
planul de îmbunătăŃire al unităŃii de ÎPT este aprobat de către reprezentanŃii inspectoratelor şcolare

Apreciere
- 10 descriptori au fost notati cu -, iar 8 cu 0; evaluarea este de nivel „slab”.
- Activitatea comisiei CEAC şi implicarea membrilor unităŃii şcolare au fost scăzute.

Dovezi în sprijinul aprecierii (! ÎN PARANTEZE SUNT TRECUTE SURSELE DIN CARE PROVIN DOVEZILE)
Activitatea COPAC în cursul unui an şcolar - prezentare în ppt (H14)
Planul operaŃional (cadrul desfăşurării activităŃilor legate de calitate) (N13)
Manual de asigurarea calităŃii (N3)
Utilizarea sistemului de management al calităŃii la nivel de şcoală (N12)
Regulamentul de funcŃionare al Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii (N4)
Reflectarea în pas a activităŃii comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii (N20)
Decizia de constituire a COPAC (N1)
Aprobarea regulamentului COPAC (N4)
Organigrama unităŃii de învăŃământ (M29)
Planul managerial anual (M14)
Raport de autoevaluare (N9)
Planuri de îmbunătăŃire (N7)
Diagrama PDCA a procesului calităŃii (N12)
Sarcinile membrilor comisiei (N2)
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Procesele verbale ale comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii (N5)
Chestionare pentru profesori (incluzând întrebări despre COPAC) (N21)
Procese verbale ale Consiliului Consultativ al Elevilor (K3)
Planul operaŃional 2008-2009 (N13)
Rezultatele şcolii la examene naŃionale comparativ cu media pe Ńară (N16)
ModalităŃi de clasificare şi gestionare a dovezilor (N24)
Procesele verbale ale comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii (N5)
Procesele verbale ale consiliului profesoral şi ale Consiliului de administraŃie (K1,2)
Fişe de observare a lecŃiilor (N10)
Raporturi de monitorizare (N11)
Reflectarea în pas a activităŃii comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii (N20)
Procesele verbale ale consiliului de administraŃie şi ale consiliului profesoral în care s-au aprobat documentele (K1,2)
Listarea şi punerea la dispoziŃia tuturor a raportului de autoevaluare şi a planurilor de îmbunătăŃire propuse
Informări (semestriale, anuale) cu privire la activitatea COPAC (N15)
Elaborarea procedurilor pentru uz intern (N6)
Identificarea elevilor cu nevoi speciale – ciclul primar (F17)
Autorizarea pentru formarea continuă a adulŃilor (M47)
Raport ARACIP de autorizare pentru două noi specializări (N26)

Puncte tari cheie
- nu există

Puncte slabe cheie
- lipsa unor metode reale de colectare a informaŃiilor de la actorii
educaŃionali, dezinteresul manifestat de toŃi factorii implicaŃi în
mersul corect al şcolii, în asigurarea calităŃii actului educaŃional
la nivelul IPT.
- monitorizarea performanŃei îmbunătăŃite la nivelul şcolii şi
dezvoltarea ulterioara a procesului de autoevaluare
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