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Introducere 
 

Calitatea în educaţie desemnează un complex de principii şi practici ce traversează 

întregul mediu educaţional, în totalitatea componentelor sale, orientat spre obţinerea de 

rezultate superioare, raportate la standarde şi spre satisfacerea nevoilor şi aşteptărilor 

beneficiarilor educaţiei.  

Pentru a defini o şcoală de calitate trebuie să parcurgem totul: climatul şcolar, mediul 

fizic, curriculum-ul, relaţiile dintre profesori, elevi şi comunitate etc. Indicatori ai şcolii de 

calitate apar în fiecare lecţie, material auxiliar, activitate metodică, întâlnire cu părinţii, aspect 

al unei recreaţii, discuţie în cancelarie între cadrele didactice, întâlnire între director şi 

autorităţile locale; pot fi observaţi în procesul de organizare a unui consiliu profesoral sau în 

orice discuţie informală între profesori şi elevi pe holurile şcolii.  

În felul acesta, o ”şcoală de calitate” vizează un ansamblu de factori, nu doar o lecţie, 

un program, o clasă sau un profesor. 

În acest spirit, modulul introduce o abordare a calităţii în educaţie pornind de la 

implementarea cercului calităţii la nivelul procesului didactic, ca primă verigă de asigurare a 

acesteia. Dar calitatea procesului didactic este doar o verigă prin care asigurăm calitatea 

educaţiei. Modul în care aceasta se integrează în oferta educaţională a şcolii reprezintă 

cheia succesului. 

Parcurgând cercul calităţii, vă invităm să reflectaţi apoi la măsurile de îmbunătăţire 

care conduc la dezvoltare individuală şi organizaţională,  facilitând legătura între ceea ce în 

mod concret cadrele didactice fac şi standarde, indicatori, documente care reprezintă repere 

de analiză şi evaluare şi nu scop în sine. 

Scopul modulului de formare: 
Dezvoltarea  abilităţilor cadrelor didactice de a planifica şi implementa calitatea în educaţie 

 Competenţe specifice: 
 Aplicarea conceptelor şi teoriilor privind autoevaluarea în scopul îmbunătăţirii 

continue a rezultatelor; 

  Proiectarea şi implementarea îmbunătăţirii calităţii în baza autoevaluării atât la nivel 

individual, cât şi instituţional; 

 Asigurarea participării tuturor factorilor interesaţi în procesul de autoevaluare şi de 

îmbunătăţire a calităţii; 
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 Obiectivele modulului de formare: 
 Să aplice etapele cercului calităţii la nivelul tuturor proceselor şi activităţilor; 

 Să elaboreze instrumentele necesare autoevaluării; 

 Să măsoare rezultatele activităţilor realizate prin raportarea la feed back-ul primit din 

partea beneficiarilor; 

 Să proiecteze planuri de îmbunătăţire pornind de la evaluarea calităţii; 

 Să implementeze măsurile de îmbunătăţire (ameliorare şi/sau dezvoltare) stabilite 

atât la nivel individual, cât şi cele de la nivel instituţional; 

 Să măsoare valoarea adăugată a măsurilor de îmbunătăţire implementate. 
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1. Aplicarea cercului calităţii în procesul didactic 
 
Cum parcurg drumul către o şcoală de calitate? 

 Un răspuns simplu ar fi: planific, implementez, evaluez şi revizuiesc/ îmbunătăţesc. 

Parcurgând cercul calităţii, avem în vedere permanent îmbunătăţirea situaţiei şi asigurarea 

succesului şcolar pentru fiecare elev. 

 

1.1. Calitatea în educaţie - noţiuni introductive 
 

Provocare  

 

”Perfecţiunea, o stare imaginară a calităţii care se deosebeşte de cea existentă printr-un 

element cunoscut ca excelenţa, un atribut al criticului” 

Ambrose Bierce 

 

Repere teoretice 

 

Calitatea educaţiei reprezintă ansamblul caracteristicilor unui furnizor şi ale 

programului acestuia prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor şi standardele de 

calitate. (Legea calităţii). În perspectiva acestei definiţii există o latură subiectivă („aşteptările 

beneficiarilor” care diferă de la o unitate de învăţământ la alta), precum şi una obiectivă 

(„standardele de calitate” care sunt aceleaşi atât pentru unităţile de învăţământ de stat, cât şi 

pentru cele din mediul privat). 

Nevoia înţelegerii unitare a calităţii educaţiei a apărut din faptul că „nu există, încă, 
un concept unitar al calităţii, acesta fiind judecat în funcţie de valorile promovate în 

societate şi la nivelul organizaţiei şcolare, politicile şi strategiile educaţionale existente la 

nivel naţional, regional şi local, situaţia existentă, definită de factorii contextuali şi 

situaţionali, evoluţia conceptului de “calitate”.1

 

 

 

 

 

                                                 
1 Iosifescu, Ş. (coord.), Managementul şi cultura calităţii la nivelul unităţii şcolare, p.2 
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Temă de reflecţie 
Identifică cel puţin 2 elemente de context care diferenţiază 2 unităţi de învăţământ din 

zona unde se află situată şcoala în care predai. 

De exemplu, şcoala îşi defineşte ca valoare promovată, toleranţa, în contextul unei 

politici adoptate la nivel naţional şi/sau regional şi/sau local. Calitatea educaţiei este astfel 

măsurată prin prisma nivelului de formare a acestei valori la elevi. 

 

 

 

 

 

I II III 

Fig. 1. Evoluţia conceptului de calitate 

 

Aplicaţie 

• Stabileşte care sunt politicile şi strategiile educaţionale promovate de şcoală (consultaţi 

PDI/PAS/PDŞ) şi cum se reflectă acestea în activitatea la clasă; 

• Defineşte cel puţin o valoare promovată de unitatea de învăţământ  din care provii şi 

implicit de tine la clasă. 

• Stabileşte ce activităţi trebuie să realizezi/ce atitudine trebuie să adopţi în realizarea 

activităţilor curente la clasă astfel încât să promovezi elevilor valoarea definită; 

• Precizează  în ce etapă a evoluţiei conceptului de calitate te situezi din perspectiva 

activităţii la clasă; 

• Enumeră 3 măsuri luate în relaţia cu elevii/în activitatea de la clasă, astfel încât să  aparţii 

etapei a treia a evoluţiei conceptului de calitate 

 

 

Info+ 
Dacă doreşti să afli mai multe informaţii despre calitatea în educaţie, îţi recomand să urmezi 

link-urile:  

http://xa.yimg.com/kq/groups/23182387/231054732/name/Manag+Cal.pdf 

www.aracip.edu.ro 

 

Calitatea se referă la 
atingerea obiectivelor, 
neexistând produs fără 
defect 

Calitatea se referă la 
satisfacerea nevoilor 
beneficiarilor 

Calitatea se referă la 
satisfacerea nevoilor 
actuale şi viitoare ale 
beneficiarilor 
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1.2. Aplicarea cercului calităţii la nivelul procesului didactic 
 

Provocare 

 

”Nu orice linie care se curbează ajunge un cerc” 

Costel Zagan 

 

Repere teoretice 

 

Edward     Deming2 – este considerat “părintele” mişcării moderne în domeniul calităţii  în 

special datorită succeselor  sale reputate în Japonia. El a introdus notiunea de “ciclu de 

proiectare al produsului” (product design cycle) diferit de managementul procesului – 

cunoscut mai tarziu sub denumirea de ciclu de tip PDCA (proiecteaza-realizeaza-verifica-

actionează), circuit care reluat permanent asigură îmbunătăţirea calităţii. Deming a aplicat-o 

în Japonia, iar managerii japonezi au reţinut-o sub denumirea de ,,Ciclul lui Deming”sau 

PDCA. 

 
Fig. 2 Cercul lui Deming (Plan-Do Check-Act)/Ciclul PDCA 

                                                 
2  Edward Deming a început să studieze la  Universitatea Wyoming la  Laramie. Patru ani mai târziu a absolvit cursurile de inginer, 
a avut master în matematică şi fizică la  Universitatea din  Colorado şi doctorat în fizică matematică  ala Universitatea Yale 
(www.deming.org).După ce a primit titlul de doctor a primit post la Western Electric Company, dar a decis să meargă la Deparamentul de 
Agricultură al SUA, laboratorul de cercetare unde a învăţat statistică şi probabilităţi şi l-a întâlnit pe Walter Shewhart. Ideile acestuia l-au 
inspirat să aplice cunoştinţele de statistică în management.  In 1939, Deming a început să lucreze la Bureauof the Census, în timp ce preda 
statistică la  USDA Graduate School şi Stanford. În timp ce preda, Deming a descoperit “calitatea poate fi îmbunătătţită numai dacă 
managementul de vârf este parte a soluţiei”. În anii 50 Deming şi-a implementat teoriile în Japonia .(www.deming.org). 
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Planificarea (engl.:„plan”) 
 

Planificarea reprezintă unul din procesele de bază, deoarece  prin intermediul 

acestei etape se determină obiectivele şi drumul care trebuie urmat pentru a le atinge. 

Planificarea constituie o autentică hartă de care depind cele două procese ulterioare şi 

trebuie să fie strâns legată de obiectivul calităţii. 

Planificarea este o activitate orientată spre viitor şi reprezintă procesul de stabilire a 

obiectivelor şi a ceea ce trebuie făcut pentru a atinge aceste obiective. Prin urmare, cu cât 

obiectivele stabilite sunt mai clare  (SMART - Specifice: să se refere la activitatea pentru 

care obiectivele se constituie ca ţinte; Măsurabile: să existe posibilitatea măsurării realizării 

lor prin indicatori şi instrumente de evaluare cantitativă şi calitativă;  Accesibile: să poată fi 

atinse cu resursele avute la dispoziţie (inclusiv resursa „timp”); Relevante: să aibă 

semnificaţie pentru domeniul la care se referă obiectivul – inclusiv politicile, strategiile, 

contextul în care funcţionează organizaţia;  încadrate într-o perioadă clară de Timp: să facă 

referire la un anumit interval de timp, bine precizat, pentru activităţile necesare atingerii 

obiectivului.), cu atât distanţa dintre planificare şi reuşită este mai mică. 

Spre exemplu, îmi pot propune creşterea cu 30% a procentului de promovare a 

elevilor la examenul de bacalaureat la disciplina biologie până la 1 septembrie 2012.  

Formularea corectă şi clară a obiectivelor conduce la identificarea activităţilor, a 

resurselor necesare, precum şi a rezultatelor aşteptate. 

În etapa  de planificare e nevoie de inspiraţie pentru a defini obiectivele în raport cu 

cele propuse la nivel instituţional, stabilite ca urmare a aplicării de instrumente şi de analize 

realizate pe baza dovezilor strânse şi care răspund la întrebările 

 Cât de buni suntem ? 

 De unde ştim cât de buni suntem ? 

 Ce vom face în continuare pentru a deveni şi mai buni ? 

 

 

Aplicaţie 

• Stabileşte care sunt ţintele strategice/obiectivele unităţii şcolare în care lucrezi (consultă 

PDI/PAS/PDŞ şi planul operaţional al şcolii) şi identifică modalităţile în care acestea  se 

reflectă acestea în activitatea ta la clasă; 
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• Stabileşte ce activităţi trebuie să realizezi/ce atitudine trebuie să ai în realizarea 

activităţilor curente la clasă astfel încât să contribui la realizarea ţintelor 

strategice/obiectivele  de dezvoltare ale unităţii de învăţământ; 

• Descrie etapele de proiectare în  procesele de predare şi de evaluare realizate la clasa 

ta. Enumeră cel puţin 2 activităţi realizate în această etapă. 

• Defineşte un obiectiv de tip SMART. 

 

De ce este importantă corelarea obiectivelor activităţilor curente de la nivelul şcolii 
cu obiectivele din PDI şi planurile operaţionale anuale? 

În situaţia necorelării acestora: 

Direcţiile obiectivelor individuale: 

 
Direcţia obiectivelor şcolii: 

 
 
În situaţia corelării acestora: 
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Acţiunea (engl.: “Do”) 
 

Etapa de implementare 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. 

 

Aplicaţie 

• Stabileşte cel puţin o metodă prin care mobilizezi elevii la clasă să realizeze cele 

proiectate de tine. 

• Explică ce mecansime de monitorizare utilizezi în această etapă în activitatea ta. 

• Descrie o situaţie în care a trebuit să iei o decizie rapidă în evitarea/depăşirea unui 

obstacol neprevăzut apărut în etapa de implementare a unei activităţi. 

 

Verificarea (engl.: „Check”) 
Verificarea, evaluarea rezultatelor obţinute, raportându-le la indicatorii propuşi, la 

obiectivele stabilite în etapa de proiectare este realizată totodata 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. 

De asemenea, etapa de verificare presupune culegerea de  informaţii prin observare 

directă, interviu individual şi/sau de grup, chestionare, ancheta etc,  feed back de la 

beneficiari. Astfel, se identifică punctele slabe şi măsurile de îmbunătăţire necesare în etapa 

următoare. 

 

Aplicaţie 

• Stabileşte cel puţin 2 modalităţi prin care colectezi feed back-ul de la elevii tăi la finalul 

unei activităţi (lecţie, activitate extracurriculară etc.).  

• Explică importanţa feed back-ului beneficiarilor după derularea unei activităţi. 

 

 

Acţiunea corectivă (engl.: „Act”) 
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Îmbunătăţirea reprezintă motorul întregii activităţi întrucât stabileşte pe baza 

experienţei anterioare punctele slabe şi  măsurile de îmbunătăţire. Identificarea cu exactitate 

a acestora creează posibilitatea stabilirii măsurilor de îmbunătăţire adecvate ameliorării 

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 

nevoi de reflecţie, de analiza efectelor şi identificarea cauzelor în scopul nerepetării aceloraşi 

greşeli şi a stabilirii direcţiei corecte obţinerii unor rezultate mai bune. 

 

Aplicaţie 
 

• Enumeră 2 măsuri de îmbunătăţire rezultate din analiza unei lecţii prin culegerea feed 

back-ului de la beneficiari; 

• Stabileşte  cel puţin 2 modalităţi prin care încurajezi elevii să ofere feed back şi să 

stabilească măsuri de îmbunătăţire. 

 

 

Teme de reflecţie 
- Ce fac în situaţia neconcordanţei proiectării cu realizarea activităţii? 

- Care etapă din Ciclul calităţii o consideraţi  cea mai dificilă? 

- Cum îmi încurajez elevii să ofere un feed back corect, obiectiv, real al unei lecţii, chiar dacă 

nu sunt sub protecţia anonimatului? 

- Când un feed back negativ este confundat cu obraznicia? Cum pot evita aceste situaţii din 

partea elevilor mei?  

- Cum pot transforma Ciclul lui Deming într-un “mod de a fi” pentru mine, ca dascăl? 

- Comentează afirmaţiile “nu poţi îmbunătăţi ceea ce nu poţi măsura”, “calitatea educaţiei se 

generează la nivelul relaţiei profesor-elev”. 

  

Vă oferim în continuare un exemplu de plan de acţiune pentru îmbunătăţirea activităţii 

la clasă, care se elaborează după observarea acesteia3

Aspecte care trebuie avute în vedere pentru elaborarea unui plan de acţiune: 
: 

                                                 
3 Resource Pack: Good Teaching. Successful Learning, Cambridge Education Limited, 2006 
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• Care este obiectivul principal/rezultatul urmărit? (Care va fi schimbarea observabilă 

după implementarea planului? Care vor fi evidenţele că obiectivul propus a fost 

atins?) 

• Care sunt activităţile necesare pentru atingerea obiectivului/rezultatului? (ex.: Ce voi 

face eu, ca profesor, diferit faţă de ceea ce făceam pentru a avea un impact real 

asupra elevilor?) 

• De ce sprijin/resurse am nevoie? (Ce anume? Când? De la cine? Din ce sursă?) 

• Care este termenul pentru atingerea obiectivului / obţinerea rezultatului? (Mai precis: 

când voi implementa acţiunile şi când voi obţine rezultatul dorit?) 

• Când va avea loc o evaluare de etapă? (Când planific o activitate de auto-evaluare 

şi/sau o discuţie cu un observator extern? De ce dovezi/evidenţe voi avea nevoie 

pentru susţinerea acestei evaluări?) 

 

Plan de acţiune: 

 
Obiectiv/Rezultat urmărit: îmbunătăţirea modului în care realizez evaluarea continuă a 

progresului elevilor de la clasa a V-a  în înţelegerea conceptelor predate la matematică pe 

parcursul semestrului I al anului şcolar. 
Acţiuni 

• Voi folosi mai mulţi itemi cu răspuns deschis şi îi voi include în planificarea activităţii 

la clasă; 

• Voi folosi activităţile frontale cu clasa pentru a adresa întrebări unui anumi grup de 

elevi sau unor anumiţi elevi; 

• Voi creea situaţii de învăţare în care elevii să explice colegilor lor conceptele 

abordate.  

Planificare în timp 

Voi începe săptămâna viitoare şi voi include una sau mai multe dintre aceste activităţi în 

fiecare dintre lecţiile de matematică. 

Resurse, sprijin necesar 
Voi solicita posibilitatea de a observa un alt profesor din şcoală pe parcursul unei lecţii de 

matematică. Voi solicita şefului de catedră să asiste la cel puţin o oră pe lună la clasa mea. 

Revizuire 
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Voi realiza un scurt raport de auto-evaluare la fiecare două luni şi îl voi discuta cu şeful de 

catedră în octombrie şi decembrie. 

Prin urmare,  „învârtind Cercul lui Deming” în relaţia mea cu elevii, în demersul 

didactic, generez calitate. Scopul evaluării/autoevaluării este îmbunătăţirea calităţii, adică 

îmbunătăţirea rezultatelor; nu evaluez/autoevaluez doar ca să constat, ci să trec la etapa de 

îmbunătăţire. 

Info+ 
 
Dacă doreşti să afli mai multe informaţii despre calitatea procesului didactic, îţi recomand să 

urmezi link-urile: 

www. calitate–in-educaţie.ro, www.ieq.org 

Consultă de asemenea modulul ”Stiluri de predare/ Stiluri de învăţare” unde vei identifica 

aspecte care vizează importanţa cunoaşterii stilurilor de învăţare ale elevilor în proiectarea şi 

realizarea activităţilor la clasă. 

În modulul ”Dezvoltarea profesională şi personală a cadrelor didactice” sunt evidenţiate de 

asemenea aspecte referitoare la optimizarea dezvoltării profesionale. 

 

Exerciţiu de creativitate 
Elaborează o grilă de autoevaluare a lecţiei, din perspectiva asigurării calităţii procesului 

didactic. 

 

Jurnal de capitol 
Ce am învăţat: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________Ce pot să 

schimb şi să aplic: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 
 
 

http://www.ieq.org/�
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2. Calitatea ofertei educaţionale a şcolii 
 

”Binele se întâmplă numai planificat. Răul? Vine de la sine.” 

Philip B. Crosby 

2.1. Oferta educaţională a şcolii – noţiuni introductive 
 

Provocare 

 

Te invit în cele ce urmează într-o călătorie. Ţi-ai proiectat traseul,, ai vorbit cu persoane care 

te pot sprijini pe parcursul drumului, ai pus la punct totul, în cele mai mici detalii. Îţi doreşti de 

atâta timp această călătorie...Însă nu pleci singur. Iar dacă această călătorie va fi ceea ce îţi 

doreşti ţine nu doar de tine, ci şi de celelalte persoane implicate, de modul în care veţi agrea 

împreună programul, de vreme, de serviciile oferite pe parcurs şi de multe, multe alte 

aspecte...Cum vei transforma această călătorie într-un succes pentru toţi? 

 

Repere teoretice 

 

Oferta educaţională a şcolii reprezintă ”pachetul” de resurse şi servicii pe care şcoala 

le pune la dispoziţia beneficiarilor educaţiei (elevi, părinţi, membrii ai comunităţii) în vederea 

realizării scopurilor şi obiectivelor propuse. 

 În acest context, calitatea procesului didactic este doar un mecanism în angrenajul 

asigurării calităţii în educaţie. Modul în care acesta se integrează în ansamblul numit ”oferta 

educaţională a şcolii” reprezintă cheia succesului. 

 Când discutăm despre oferta educaţională a şcolii ne raportăm la două aspecte, 

deopotrivă importante.  

Pe de o parte, discutăm despre componentele acesteia: nivelurile şi formele de 

învăţământ, programul şcolii, infrastructura şcolară (laboratoare, cabinete, centre de 

informare şi documentare, bibliotecă, spaţii de cazare şi masă etc), curriculum-ul, activităţile 

extracurriculare, serviciile de suport educaţional (servicii de logopedie, consiliere şcolară, 

servicii de sprijin pentru copiii cu dificultăţi de adaptare şcolară etc).  

Pe de altă parte, ne referim la toate activităţile şi procesele care contribuie la 

implementarea acesteia, de la o lecţie concretă până la decizii cu privire la acţiunile 
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desfăşurate la nivelul comisiilor metodice, de la o vizită împreună cu elevii la muzeu până la 

cele mai importante decizii manageriale.  

 

Aplicaţie 
Analizează împreună cu colegii oferta educaţională a şcolii unde lucrezi.  

- Cuprinde toate componentele enumerate mai sus?  

- Oferă o imagine de ansamblu asupra tuturor resurselor şi serviciilor şcolii?  

- Asigură reprezentativitatea tuturor cadrelor didactice şi a tuturor disciplinelor  

  de studiu ?  

 
Termenului ”ofertă” îşi are originea în marketing. Prin urmare, oferta educaţională  a 

şcolii trebuie gândită şi elaborată în termeni de marketing.  

Analizând ofertele educaţionale ale şcolilor din România, constatăm că oferta 

educaţională a şcolii este înţeleasă de cele mai multe ori restrictiv, vizând numai aspectele 

legate de curriculum-ul la decizia şcolii, mai precis oferta de  cursuri/programe opţionale, 

precum şi specializările sau calificările puse la dispoziţia elevilor.În multe cazuri, nimic nu ne 

duce cu gândul la echipa care face ca toate acestea să fie puse în practică, care face 

diferenţa între succes şi insucces.  

Oferta educaţională a şcolii presupune o coerenţă a viziunii instituţionale, a structurii, 

priorităţilor şi programelor, articularea permanentă a intervenţiilor individuale în vederea 

realizării obiectivelor organizaţionale. 

 

Aplicaţie  
 

Raportându-te la oferta educaţională a şcolii din care provii, identifică elementele de 

coerenţă între viziunea şcolii, programele oferite de aceasta şi activităţile concrete pe care le 

desfăşori la nivelul clasei şi al şcolii (lecţii, activităţi în cadrul comisiei metodice, întâlniri cu 

părinţii etc.) 

 

Info+ 

Dacă doreşti să afli mai multe informaţii despre calitatea ofertei educaţionale a şcolii, îţi 

recomand să urmezi link-urile:http://www.youtube.com/watch?v=lU2bsE6Qgyw,  

http://www.hmie.gov.uk/documents/publication/hgiosjte.pdf 

http://www.youtube.com/watch?v=lU2bsE6Qgyw�
http://www.hmie.gov.uk/documents/publication/hgiosjte.pdf�
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2.2. Calitatea implementării ofertei educaţionale a şcolii 
 

Provocare 

 

Oferta educaţională a unei şcoli, în imagini: 

 

4  5 
 

6  7

Repere teoretice 

 
Ce consideri că lipseşte din această ofertă educaţională ilustrată prin imagini?  

 

 

 

 

                                                 
4 www.mediafax.ro/social/trei-elevi-au-fost-raniti-dupa-ce-tavanul-clasei-a-cazut-peste-ei  
5 http://universitateamihaieminescu.blogspot.com/2010/05/universitatea-mihai-eminescu-vaslui.html 
6 http://scoalafaraoani.blogspot.com/2009/11/centrul-de-documentare-si-informare-g.html 
7 http://cngbcluj.blogspot.com/2010/04/dupa-1989.html 

http://www.mediafax.ro/social/trei-elevi-au-fost-raniti-dupa-ce-tavanul-clasei-a-cazut-peste-ei�
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Dacă am definit oferta educaţională ca parte integrantă a unei şcoli de calitate, atunci 

aceasta poate fi la rândul ei analizată din perspectiva cercului calităţii. Prin urmare, 

propunem abordarea ofertei educaţionale a şcolii pe dimensiuni de proiectare, realizare/ 

implementare, evaluare şi revizuire/ îmbunătăţire.  

 

Pentru a avea o şcoală de calitate, resursa umană este veriga cea mai importantă.  

 

 O şcoală de calitate are manageri puternici, cu abilităţi de leadership, care: 

- imprimă viziunea şi misiunea şcolii tuturor factorilor interesaţi de la nivelul 

şcolii şi comunităţii 

- stabilesc împreună cu personalul şcolii obiective pentru şcoală şi articulează 

aceste obiective cu claritate, responsabilitate, convingere  

- cunosc în profunzime curriculum-ul şcolar şi ofertele curriculare şi 

extracurriculare de la nivelul fiecărei clase; 

- încurajează munca în echipă la toate nivelurile unităţii şcolare 

- stimulează  practica reflexivă şi autoevaluarea în echipă 

- au în vedere profesionalizarea şi perfecţionarea continuă a personalului 

- promovează un climat educaţional bazat pe respect, încredere şi înţelegere 

- motiveză personalul şi cultivă sistematic forme de recunoaştere şi de 

celebrare a succesului 
- cultivă participarea părinţilor şi comunităţii la viaţa şcolii, dar şi deschiderea 

serviciilor şcolii către comunitate 
- promovează utilizarea eficientă a resurselor şcolii 

 

Aplicaţie 
Analizează fragmentele din şedinţele de consiliu profesoral ilustrate în casete din perspectiva 

indicatorilor enumeraţi mai sus: 

 

 

 

 

 
Întors de la acţiunea metodică a directorilor, domnul Popa convoacă de urgenţă un 

Consiliu profesoral pentru diseminarea informaţiilor. 

Directorul: Dragi colegi, cei de la şcoala din Salcia, unde am avut noi azi acţiune 

metodică am înţeles c-au obţinut nişte bani din ceva colaborări, partenerite... nu ştiu 

sigur şi au făcut nişte lucruri extraordinare în şcoala aceea. Să ne apucăm şi noi de 

treabă. Hai, cine ce face? 
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 O şcoală de calitate are personal didactic care, pe lângă activitatea curentă de la 

clasă: 

- evaluează continuu oferta şcolii, astfel încât aceasta să răspundă cerinţelor 

academice şi sociale în continuă schimbare 

Fiind o școală de prestigiu în comunitate, la fiecare sfârșit de an aceasta primește o 

sponsorizare din partea unui puternic agent economic local. Numai că în acest, şcoala 

primeşte banii în ultima săptămână din luna decembrie, astfel încât în două zile trebuie 

să hotărască cum cheltuie banii. 

Şedinţa Consiliului de Administraţie, 28 decembrie 2010: 

Directorul: Astăzi trebuie să hotărâm cum vom cheltui suma de 5000 lei, obţinută dintr-o 

sponsorizare.. Avem mai multe priorităţi: mobilierul de la clasa a VIII a B este distrus, 

după cum ştiţi; am avea de cumpărat o multifuncţională pentru secretariat şi pe deasupra 

profesorii de limbi străine se plâng că în laboratorul fonic sonorizarea nu este 

corespunzătoare şi le trebuie neapărat căşti şi aparatură de redare noi.  

Secretarul C.A.: A...dacă este vorba de cheltuit banii, este simplu. Se termină imediat 

şedinţa. Haideţi, rapid... 

Reprezentantul Consiliului local: Bine! Hai să luăm multifuncţionala, că doamna 

secretară nu-şi mai vede capul de treburi. Am hotărât! 

Profesorul de matematică: Staţi puţin... Prioritatea noastră este alta... şi anume 

ELEVII! 
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- participă la elaborarea documentelor de planificare strategică şi operaţională 

şi aplică prescripţiile acestor documente în activitatea şcolară curentă 

- proiectează împreună cu colegii activităţi metodice relevante şi utile pentru 

realizarea scopurilor organizaţionale 

 

Temă de reflecţie 
Analizează activităţile metodice la care ai participat în acest an şcolar din perspectiva 

relevanţei şi utilităţii acestora pentru realizarea obiectivelor din planul operaţional al şcolii în 

care lucrezi. 

 

-  dovedesc responsabilitate şi consistenţă comportamentală în toate 

aspectele vieţii şcolare (în sala de clasă, pe holurile şcolii şi în cancelarie, în 

relaţiile cu colegii, elevii şi părinţii etc) 

- abordează constructiv conflictele, valorificându-le ca reale oportunităţi de 

învăţare şi dezvoltare 

- promovează incluziunea şi educaţia multiculturală şi colaborează cu 

persoanele resursă de la nivelul şcolii şi comunităţii (logoped, consilier şcolar, 

profesor de sprijin, mediator şcolar etc) pentru a facilita învăţarea fiecărui elev 

- participă activ la întâlnirile consiliilor profesorale ale claselor, pentru a rezolva 

probleme curente din practica şcolară. 

 

Aplicaţie 
Eşti dirigintele clasei a IX a D, o clasă cu specializarea ştiinţele naturii. Deşi au trecut doar 

două luni de la începutul anului şcolar, discuţiile din cancelarie despre problemele pe care le 

creează elevul B.T. la unele ore nu te lasă indiferent. Unii dintre profesori se plâng de 

”tulburările comportamentale” ale acestuia şi de faptul că nu reuşesc să-şi desfăşoare 

activităţile din această cauză. La orele tale şi ale altor câţiva profesori nu se întâmplă acest 

lucru. Cu toate acestea, iei decizia de a convoca consiliul profesoral al clasei. Consideri că 

este important să existe o abordare unitară în această privinţă, pentru ca lucrurile să nu 

evolueze. 

Proiectează o întâlnire a consiliului clasei, având în vedere următoarele: analiza problemei, 

aspectele cheie ale discuţiei, elaborarea unui model de management al situaţiei bazat pe o 

abordare unitară. 
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 O şcoală de calitate are personal auxiliar şi nedidactic care: 
- dezvoltă sentimente de apartenenţă faţă de unitate şcolară 

- manifestă respect faţă de beneficiarii educaţiei şi faţă de resursele şcolii 

- cooperează cu personalul didactic al şcolii şi cu toţi factorii interesaţi de la 

nivelul şcolii şi comunităţii 

 

Temă de reflecţie 
Cum contribuie personalul didactic şi auxiliar la implementarea ofertei educaţionale a şcolii? 

 

 O şcoală de calitate are o ECHIPĂ care cultivă un mediu fizic şi psihosocial 
caracterizat prin: 

- organizarea şi pavoazarea tuturor spaţiilor şcolii pentru a promova 

apartenenţa, incluziunea şcolară, diversitatea culturală  şi învăţarea continuă 

- respectul faţă de vizitatori (prezenţa indicatoarelor pentru orientarea către 

diferite spaţii din şcoală: cancelarie, săli de clasă, cabinetul de asistenţă 

psihopedagogică etc: panouri de afişaj accesibile tuturor) 

- spaţii şcolare încălzite şi luminate corespunzător, dotate cu echipamente şi 

materiale care sprijină învăţarea şi cu cu mobilier de mărime adecvată, potrivit 

pentru activităţi individuale şi de grup 

- accesibilitatea tuturor spaţiilor educaţionale şi resurselor şcolii pentru 

toţi elevii şi profesorii (bibliotecă, laboratoare, cabinete etc.) 

 

Temă de reflecţie 
Analizează spaţiile şi resursele şcolii din perspectiva aspectelor evidenţiate de mai sus. Care 

sunt punctele tari? Dar aspectele care trebuie îmbunătăţite? Cum se pot realiza aceste 

îmbunătăţiri? 

 

- asigurarea unui mediu pozitiv de interacţiune şi învăţare, bazat pe 

reguli clare, negociate, înţelese şi acceptate de către elevi şi profesori 

- grad crescut de angajare al tuturor membrilor instituţiei şcolare 

- convergenţa între interesele organizaţiei şi aşteptările membrilor 

acesteia 

- grad crescut de coeziune în comunitatea şcolară 
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- tehnici participative de luare a deciziilor 

- existenţa unor proceduri de integrare a celor ”nou veniţi” în şcoală 

- percepţia pozitivă a profesorilor şi elevilor asupra mediului şcolar 

 

Aplicaţie 
 
Analizaţi comparativ calitatea climatului educaţional: 

8    9

 

 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10   11

                                                 
8 

 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

http://atlaurian.wordpress.com/tag/cancelaria-at-laurian 
9 http://novatomo.wordpress.com/2011/04/27/no-time-to-party-while-working-at-nova 
10 http://sc39bucuresti.scoli.edu.ro/scoala%252520in%252520imagini_1.html  
11 http://www.superstock.com/stock-photos-images/ 

http://atlaurian.wordpress.com/tag/cancelaria-at-laurian�
http://novatomo.wordpress.com/2011/04/27/no-time-to-party-while-working-at-nova�
http://sc39bucuresti.scoli.edu.ro/scoala%252520in%252520imagini_1.html�
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 12     13 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

14  15

                                                 
12 

 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

În concluzie, implicarea resursei umane şi climatul organizaţional pozitiv, 
manifestat prin înţelegere, încredere, colaborarea bazată pe muncă şi responsabilitate, 

valorizarea cunostinţelor, experienţei şi initiaţivei, mobilizează, impulsionează, stimulează 

disponibilităţile creative şi conducerea participativă, şi conduce la calitatea implementării 

ofertei educaţionale a şcolii. 

 

 

 

http://www.ziare.com/scoala/elevi/bataie-la-scoala-in-arges 
13http://www.ci.benicia.ca.us/index.asp 
14http://www.sroscas.ro/site/category/life/educatie/page/15 
15 http://www.suzukischool.com/Preschool-jobs/Collaboration 

http://www.ziare.com/scoala/elevi/bataie-la-scoala-in-arges�
http://www.sroscas.ro/site/category/life/educatie/page/15�
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Info+ 
 
Dacă doreşti să afli mai multe informaţii despre calitatea implementării ofertei educaţionale a 

şcolii, îţi recomand să urmezi link-urile: 

http://www.youtube.com/watch?v=DR88krf1vSc 

http://www.journeytoexcellence.org.uk/videos/index.asp 

Consultă de asemenea modulul ”Management educaţional” 

 

Exerciţiu de creativitate 
 
Elaboraţi un instrument de autoevaluare a ofertei educaţionale a şcolii. 

 

Jurnal de capitol 
 

Ce am învăţat: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Ce pot să schimb şi să aplic: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=DR88krf1vSc�
http://www.journeytoexcellence.org.uk/videos/index.asp�
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3. Planul de îmbunătăţire 
 
“Principiul este să concurezi cu tine. E vorba despre îmbunătăţiri, despre a fi mai bun decât 

ai fost ieri” 

Steve Young 

 

3.1. Structura, rolul planului de îmbunătăţire-noţiuni teoretice 
 

Provocare 

 

Am făcut primii paşi în demersul de asigurare a calităţii. Am analizat calitatea atât din 

perspectivă individuală, cât şi instituţională. Care sunt următorii paşi de parcurs? Cum 

menţinem şi dezvoltăm punctele tari şi cum ameliorăm punctele slabe? 

 

Repere teoretice 

 

Aplicarea cercului lui Deming reprezintă parcurgerea etapelor: PLANIFICARE-

REALIZARE-EVALUARE-ÎMBUNĂTĂŢIRE, menite să orienteze procesul în vederea obţinerii 

rezultatelor planificate. De altfel, prin parcurgerea demersului se asigură implementarea 

activităţilor, monitorizarea, luarea deciziilor de depăşire a obstacolelor apărute în derularea 

activităţilor, depăşirea acestora şi realizarea indicatorilor propuşi încă din etapa de 

proiectare, adică obţinerea rezultatelor preconizate. 

Etapa evaluării rezultatelor este foarte importantă prin compararea rezultatelor 

obţinute cu cele planificate, prin măsurarea acestora utilizând instrumente adecvate de 

culegere a datelor.  

Analiza datelor, a rezultatelor obţinute determină atât compararea cu ce s-a planificat, dar şi 

analiza cauzelor care au dus la aceste rezultate. Am putea spune că analiza realizată este 

de două tipuri: 

• Analiza rezultatelor, prin compararea rezultate proiectate - rezultate obţinute, 

pe baza indicatorilor propuşi; rezultatele pot fi separate în trei categorii: sub 

aşteptări, peste aşteptări, preconizate. 

• Analiza demersului parcurs, adică analiza implementării activităţilor  

proiectate. 
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Ambele tipuri de analiză au ca scop identificarea  cauzelor care au dus sau nu la 

obţinerea rezultatelor propuse, precum şi a cauzelor obstacolelor apărute sau a neapariţiei 

obstacolelor. Altfel spus, analiza realizată în această etapă are rol diagnostic pentru etapa 

următoare în identificarea cauzelor, în aprecierea lor în scopul evitării şi/sau utilizării în 

contexte şi etape similare în alte activităţi, precum şi în gestionarea factorilor care determină, 

întreţin şi accentuează cauzele. 

Simpla analiză este de ajutor pe de-o parte, pentru identificarea imaginii exacte a 

derulării activităţii proiectate şi a obţinerii rezultatelor, iar pe de altă parte pentru reflecţia 

paşilor ce urmează a fi parcurşi. Putem spune, deci, că analiza rezultatelor are o latură 

proiectivă, dar numai pentru ciclul următor de aplicare a Cercului lui Deming. 

 

Drumul cel mai dificil de parcurs este de la EVALUARE la ÎMBUNĂTĂŢIRE. 
 

Temă de reflecţie 
- Ce elemente pot determina trecerea de la simpla constatare la stabilirea şi implementarea 

măsurilor de îmbunătăţire? 

- Care sunt efectele negative ale unei autoevaluări nerealiste? 

 

Afirmăm acestea întrucât, din cercetările realizate, cadrele didactice proiectează, 

implementează, evaluează, identifică cu exactitate factorii, cauzele care au influenţat în sens 

pozitiv sau în sens negativ obţinerea rezultatelor, dar nu iau nicio măsură de îmbunătăţire, 

această etapă fiind înlocuită cu etapa de lamentare, de simplă constatare, pe care am numi-

o  „elegia locului de muncă”. 

Această realitate poate avea mai multe cauze: incapacitatea de reflecţie a persoanei, 

lipsa de proiectare, de manageriere a situaţiilor de risc nou apărute, de adaptare la situaţii 

nou apărute, de flexibilitate. 

Asadar, dacă în etapa de EVALUARE a avut loc analiza rezultatelor  obţinute din 

perspectiva celor preconizate, în etapa de ÎMBUNĂTĂŢIRE, pe seama cauzelor identificate, 

a factorilor care au determinat cauzele respective, sunt stabilite măsurile de îmbunătăţire, din 

perspectiva proiectării şi implementării activităţilor cu caracter similar, în vederea obţinerii de 

noi rezultate. 

Măsurile de îmbunătăţire reprezintă soluţii de ameliorare a cauzelor care 

influenţează în mod negativ rezultatele, aplicate în scopul derulării demersului de 
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implementare şi a obţinerii rezultatelor conform proiecţiei. Aşadar, prin aplicarea măsurilor de 

îmbunătăţire are loc evitarea, ameliorarea efectelor negative ale obstacolelor nou apărute în 

obţinerea rezultatelor scontate, pe de o parte, iar pe de altă parte constituie fundamentul pe 

care se sprijină următoarea proiecţie, având rol de atenuare a influenţei negative asupra 

rezultatelor, dar şi de protecţie a viitoarei proiectări. 

Cauzele care produc efectele negative sau pozitive pot fi împărţite atfel: 

a) după complexitate: 

Măsurile de îmbunătăţire pot atenua cauze singulare (de exemplu, se constată că 

elevii nu îşi scriu temele din lipsă de timp, fiind supracărcaţi cu teme dificile la toate 

disciplinele) sau cauze multiple. 
b)  după modalitatea de acţiune 

• cauze directe (exemplu, relaţia profesor-elev) 

• cauze indirecte (exemplu, probleme în familie care pot afecta starea 

psihologică a elevului) 

            c) după durată 

• de scurtă durată (de exemplu, tonul profesorului) 

• de lungă durată (de exemplu, stilul de predare al profesorului) 

         d) după frecvenţă 

• ocazionale (de exemplu, oboseala) 

• constante (de exemplu, amenajarea sălii de clasă) 

         e) după nivel 

• ce ţin de sistem (de exemplu, vidul legislativ) 

• ce ţin de instituţie (mediu educaţional impropriu) 

• ce ţin de catedră (lipsa de preocupare pentru uniformizarea standardelor de evaluare 

ale elevilor) 

• ce ţin de persoană (strategia de predare utilizată de profesor) 

 Ca atare, paşii sunt următorii: 

 Analiza efect-cauză/cauze, cu identificarea exactă a tipurilor de cauze care 

stau la baza efectelor; 

 Identificarea măsurilor de îmbunătăţire care să diminueze/anuleze efectele 

negative ale cauzelor ; 

 Ordonarea/ierarhizarea măsurilor de îmbunătăţire în funcţie de priorităţi 

Stabilirea priorităţilor se concentrează pe acele zone de îmbunătăţire care:  
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• Au impact direct asupra experienţei de învăţare a elevilor  

• Au o semnificaţie covârşitoare pentru învăţare şi pentru realizările elevilor  

• Consolidează punctele tari şi remediază prompt punctele slabe  

• Reflectă priorităţile naţionale şi locale 

De ce trebuie ierahizate măsurile de îmbunătăţire? 

• Alocarea eficientă a resurselor materiale implicate în punerea în practică; 

• Realizarea unei măsuri poate avea efecte şi asupra alteia (de exemplu, 

îmbunătăţirea stilului de predare al profesorului va avea efecte asupra 

realizării temelor, care are efect asupra  rezultatelor elevilor); 

• Ordonarea logică (de exemplu, îmbunătăţirea accesului la baza materială va fi 

prioritară îmbunătăţirii predării profesorului); 

• Realizarea măsurilor de îmbunătăţire „urgente”, care afectează cel mai mult 

rezultatele elevilor; 

• Ordonarea pe criteriul temporal (ce măsură de îmbunătăţire va fi mai întâi, 

accesul la baza materială sau perfecţionarea cadrelor didactice?). 

Ierarhizările măsurilor de îmbunătăţire, ordonarea lor temporală, vor fi discutate în 

cadrul catedrei. În felul acesta, se pot identifica resurse de sprijin pentru implementarea 

îmbunătăţirii.  

Stabilirea modalităţilor de implementare se face utilizându-se mai multe criterii: 

temporal, spaţial, social, material, în funcţie de finalitatea urmărită, în funcţie de grupul ţintă 

(Când? Unde? Cum?Cu cine?Cu ce?Pentru cine? Pentru ce?) 

Ca structură, propunem: 

Nr crt. Ţinta Măsuri de 

îmbunătăţire 

propuse 

Rezultate 

măsurabile 

Perioada Observaţii 

      

 

Totodată, echipa şcolii va lua în consideraţie  monitorizarea implementării activităţilor 

de îmbunătăţire. Toate aceste componente ale planului de îmbunătăţire pot fi  stabilite în 

echipă, în CEAC, mai ales dacă anumite cauze sunt la nivel instituţional şi nu de clasă. 
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Aplicaţie 
 
Identifică demersurile pe care este necesar să le faci pentru ca aspecte ale planurilor de 

îmbunătăţire să fie reflectate la nivelul: 

-  activităţii comisiei metodice din care faci parte; 

-  activităţilor comisiei de perfecţionare; 

- întâlnirilor în consiliul profesoral al clasei; 

- discuţiilor cu colegii de cancelarie, în pauză. 

 

 

Raportat la rolul pe care planul de îmbunătăţire îl are, putem stabili că are mai multe funcţii: 

• funcţie reglatoare – transpare din comparaţia rezultate prognozate-rezultate 

obţinute;  

• funcţie informativă- reprezintă „oglinda” activităţilor proiectate, oferind imaginea 

completă a ceea ce este şi a ceea ce vrea să fie, în raport cu calitatea serviciilor 

furnizate; 

• funcţie unificatoare-reprezintă pretextul cel mai bun în punerea laolaltă a intereselor 

actorilor implicaţi în furnizarea serviciilor de calitate, actori care provin din mediul 

extern şi din mediul intern al şcolii; interesele comune pot fi transformate în activităţi 

comune, susţinute reciproc, în beneficiul elevilor; 

• funcţie de raportare- prin intermediul lui se raportează atât activitatea derulată, cât 

şi activitatea în ceea ce priveşte îmbunătăţirea calităţii; 

• funcţie diagnostică-cuprinde porţiunea „unde suntem” care reprezintă premisele de 

la care se porneşte pentru etapa „unde vrem să fim”; 

• funcţie proiectivă-defineşte în activităţi de îmbunătăţirea calităţii demersul pe care 

cadrul didactic/şcoala îl va urma în dezvoltarea pe care şi-o propune; 

• funcţie operaţională-defineşte în mod clar activităţile ce urmează a fi derulate la 

nivelul şcolii/unităţii de învăţământ,  în perioada următoare; 

• funcţie de orientare-pune în mişcare dezvoltarea pe o traiectorie anumită, ordonată, 

în care dezvoltarea haotică nu îşi mai are locul, etapizând într-un fel derularea 

activităţilor şcolii. 
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Aplicaţie 
Se dau următoarele studii de caz: 

 
Studiul de caz 1: 
A. este cadru didactic la şcoala din cartier. Îi place să predea, dar cunoaşte o mare 

dezamăgire, şi anume că elevii nu mai învaţă nimic din ce le dă. Cea mai mare îngrijorare o 

are pentru faptul că disciplina pe care o predă este disciplină de examen final. 

Părinţii sunt nemulţumiţi de ceea ce îi învaţă pe elevi, dar tot timpul a încercat să le 

explice că de fapt copiii sunt de vină deoarece nu mai vor să înveţe nimic, nici măcar nu îşi 

fac temele. 

 

Studiul de caz 2: 
P. este cadru didactic la o şcoală foarte bună şi foarte apreciată de părinţi. Din păcate 

disciplina pe care o predă nu se regăseşte în niciun examen final şi de aceea elevii nu îi 

acordă o atenţei prea mare. De aceea, a decis să le acorde tuturor note maxime, pentru a-i 

ajuta la medie, care, cine ştie, poate o să conteze cândva. 

 

Cerinţe: 
- Stabileşte care sunt cauzele obţinerii rezultatelor slabe, respectiv a demotivării elevilor, din 

fiecare situaţie şi precizează cel puţin 2 măsuri de îmbunătăţire pe care cadrele didactice 

respective ar trebui să le aplice. 

- Dă exemple de măsuri de îmbunătăţire pe care le-ai luat într-o situaţie dată pe care ai avut-

o cu elevii la clasă. 

- Dă exemple de măsuri de îmbunătăţire pe care le-ai luat într-o situaţie dată pe care aţi 

avut-o, la nivel de catedră/comisie metodică. 

- Stabileşte ce măsuri de îmbunătăţire şi la ce nivel ai lua dacă ai constata că elevii au 

rezultate slabe datorită aglomerării testelor de evaluare aplicate la clasă la 60% dintre 

disciplinele dintr-o zi. 
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Teme de reflecţie 
Ce părere ai despre opiniile exprimate de aceşti profesori? 

“Nu este nevoie să întrebăm elevii dacă le-a plăcut sau dacă au înţeles lecţia. Noi, cadrele 

didactice ştim mai bine ce avem de făcut.De ce să ne înjosim în faţa elevilor?. Ei trebuie să 

înveţe şi atât.” 

“Planul de îmbunătăţire este o hârtie în plus pe care nu avem nici timp şi nici resurse să o 

mai facem. De aceea, nu îi vedem rostul.” 

 

Concluzionând, măsurile de îmbunătăţire se stabilesc în urma demersului de analiză 

şi reflecţie, împreună cu beneficiarii, iar pentru o situaţie existentă la nivel de şcoală/catedră, 

acestea decid în echipă cu celelalte cadre didactice, în beneficiul elevilor. 

 

Info+ 
 

Dacă doreşti să afli mai multe informaţii despre planul de îmbunătăţire, poţi consulta: 

www.aracip.edu.ro 

www.tvet.ro/Anexe/4.Anexe/4.8.1.%20Anexa%202.pdf 

Improving Maths Education 5-14, HMI, SOED, 1997 

Achieving Success in S1/S2, HMI, SOEID, 1998 

A Route to Effective Learning and Teaching, South Ayrshire Council, 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aracip.edu.ro/�
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3.2. Elaborarea şi implementarea planului de îmbunătăţire 
 

Provocare 

 

“Din minutul în care vorbeşti despre ce vei face dacă vei pierde, ai şi pierdut”  

George Shultz 

 

Repere teoretice 

 

Un element important în elaborarea planului de îmbunătăţire îl reprezintă culegerea 

datelor, care vor fi analizate şi în urma cărora se vor stabili măsurile de îmbunătăţire. 

Culegerea datelor se realizează utilizând instrumente de investigare/diagnoză a stării în 

care se află o activitate, ce rezultate au fost obţinute. Pentru aceasta se utlizează 

instrumente, care sunt extrem de variate. Selecţia, utilizarea, dezvoltarea lor se face de 

fiecare cadru didactic în parte şi de echipa de profesori, în funcţie de nevoile şi de aspectul 

care trebuie investigat, precum şi în funcţie de nivelul la care se aplică: la nivel de clasă, la 

nivel de catedră, la nivel de instituţie de învăţământ. 

Cele mai utilizate metode de investigare sunt: observarea, ancheta şi analiza 

documentelor, fiecăreia dintre ele fiindu-i asociate instrumentele pe care le utilizează: 

• Observarea - ghiduri de observaţie,  fişe şi alte instrumente de evaluare; 

• Ancheta – chestionare, ghiduri pentru interviuri; 

• Analiza documentelor - fişă de analiză a documentelor şcolii, a  rapoartelor scrise.  

Abordarea capătă nuanţe diferite, în funcţie de anvergura la care se doreşte culegerea 

datelor la nivel de clasă, de exemplu, se poate aplica un chestionar de evaluare sau se 

poate crea un mecanism de culegere a feed back-ului de la elevi (de exemplu, după 

finalizarea lecţiei, elevii îşi exprimă aprecierea privind gradul de înţelegere, atractivitatea 

metodelor de predare, cât de interesante au fost conţinuturile etc ; dacă la nivel preşcolar şi 

primar feed back-ul legat de atractivitatea lecţiei este exprimat instant prin 

participarea/neparticiparea elevilor, cu cât se înaintează în vârstă, cu cât se măreşte distanţa 

profesor-elev, cu atât creşte gradul de formalism  al oferirii feed back-ului din partea 

beneficiarilor). În cazul în care se doreşte măsurarea rezultatelor unei activităţi la nivel de 

catedră, instrumentele aplicate vor fi adaptate pentru acest demers. 
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Temă de reflecţie: 
Comentează afirmaţiile: 

„Nu mă interesează feed back-ul din partea elevilor deoarece am experienţă şi ştiu să 

predau. Nu mă învaţă ei cum să predau. Mi se pare umilitor să îi intreb.” 

„Nu am nevoie de un plan de îmbunătăţire pentru că îmbunătăţesc din mers” 

 

 

Câteva repere definite de literatura de specialitate privind aplicarea instrumentelor de 

investigare: 

Pentru realizarea interviului individual: 

• se decid aspectele / datele care vor fi abordate / colectate prin interviu; 

• se elaborează instrumentul, ghidul de interviu sau planul de discuţie (în funcţie de 

gradul de structurare a interviului); 

• se pregăteşte interviul (cine ? de ce ? ce ? unde ? când ?,  iar persoanele selectate 

trebuie anunţate, agenda interviurilor fiind stabilită de comun acord); 

• se realizează efectiv interviul – care nu trebuie să dureze mai mult de 45 minute – 1 

oră; dacă există posibilitatea şi participanţii sunt de acord, interviul se poate înregistra 

(audio-video şi / sau în scris); 

• se sintetizează răspunsurile persoanelor intervievate şi se elaborează raportul 

interviului (care poate cuprinde: lista persoanelor intervievate, lista problemelor 

identificate, lista recomandărilor formulate  pentru cei intervievaţi, în funcţie de 

obiectivele interviului); 

Pentru conducerea interviurilor de grup („focus groups”) trebuie să: 

• definim aspectele abordate prin interviul de grup; 

• definim criteriile de selecţie a participanţilor (6-10 persoane) şi să selectăm 

participanţii; 

• elaborăm instrumentul, ghidul de interviu (de regulă cu 4-6 întrebări); 

• pregătim interviul de grup (în aceleaşi condiţii ca şi interviul individual  (citeşte  mai 

sus); 

• realizăm interviul propriu-zis – care trebuie să dureze mai mult de 1,5-2 ore; dacă 

există posibilitatea şi participanţii sunt de acord, interviul se poate înregistra 

(audio/video); 
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• elaborăm, după analiza răspunsurilor, un raport asupra discuţiilor (în care vor fi 

selectate cele mai importante puncte). 

Pentru realizarea observării: 

• se definesc aspectele observate (în clasă, la lecţie, în şcoală); 

• se elaborează instrumentul, ghidul de observare; 

• se realizează observarea propriu-zisă; 

• se elaborează sinteza şi raportul de observare. 

Pentru analiza documentelor existente: 

• definim aspectele analizate şi documentele sursă; 

• elaborăm instrumentul, ghidul de analiză a documentelor; 

• realizăm analiza propriu-zisă a documentelor; 

• elaborăm sinteza şi raportul de analiză a documentelor. 

Pentru analiza datelor primare sau secundare strânse (prin chestionare, interviuri, 

măsurători, testări şi prin orice alte instrumente care oferă date primare): 

• se decid datele / seriile care vor fi analizate şi instrumentele statistice utilizate; 

• se aplică instrumentele statistice şi se interpretează rezultatele obţinute. 

Concluziile rezultate în urma analizei datelor culese trebuie să ducă la stabilirea unor 

măsuri de îmbunătătţire adecvate, care atunci când vor fi implementate, să conducă la 

obţinerea unor rezultate mai bune. 

Cu cât instrumentele de culegerea datelor  sunt mai variate, cu atât informaţiile sunt 

mai aproape de realitate, determinând măsuri adecvate de ameliorare a rezultatelor şi de 

obţinerea progresului. 

După ce  planul de îmbunătăţire a fost constituit, urmează etapa cea mai importantă, 

implementarea planului de îmbunătăţire. 
Obstacole în implementarea planului de îmbunătăţire :  

  

a) din perspectiva cadrului didactic 

Obstacol Evitarea obstacolului 

Neprecizarea realistă a resursei de 

timp (măsurile de îmbunătăţire propuse 

sunt implementate  într-un timp mai 

mai mare decât a fost prognozat) 

Redefinirea resursei timp în funcţie de 

condiţiile nou existente 

Neprevederea tuturor resurselor Redefinirea resurselor materiale şi 
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materiale implicate adoptarea de măsuri care să determine 

accesul la resursele materiale necesare 

Necorelarea activităţilor de 

îmbunătăţire propuse 

Reorganizarea activităţilor în funcţie de 

criteriul ierarhizării logice şi criteriul 

derivării/succesiunii în timp  

 

b) din perspectiva elevului 

Obstacol Evitarea obstacolului 

Dezinteresul/lipsa de motivaţie  Stabilirea măsurilor care determină 

participarea cu interes la activităţile 

propuse. Acestea sunt definite şi 

adpatate în funcţie de fiecare situaţie 

Neînţelegerea scopului activităţilor de 

îmbunătăţire propuse 

Explicarea de către cadrul didactic a 

scopului activităţilor derulate 

 

Aplicaţie 
 

Se dau următoarele studii de caz: 

Studiul de caz 1: 
M. este cadru didactic la şcoala din cartier. În ultima perioadă a constatat că elevii şi-

au pierdut interesul pentru a lucra la disciplina ei. Ca primă măsură de îmbunătăţire, s-a 

gândit să aplice metode noi, variate de predare, în care elevii sunt mult mai mult implicaţi. A 

văzut cum lucrează alte cadre didactice cu aceste metode, a asistat chiar la nişte lecţii care 

au ajutat-o foarte mult. Aceste metode le-a selectat după ce i-a chestionat pe elevi despre 

cum cred ei că le-ar plăcea să înveţe la aceasta disciplină. 

 

Studiul de caz 2: 
P. este cadru didactic la o şcoală foarte bună. Disciplina pe care o predă se 

regăseşte în examenle finale. De aceea, nici măcar nu contează dacă elevilor le place sau 

nu, trebuie să o înveţe. Mai mult, are destulă experienţă ca să ştie şi singur cum trebuie să 

predea. Prin urmare, nu e nevoie să culeagă feed back. 
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Cerinţe: 
 
- Analizează fiecare studiu de caz în parte şi precizează în ce situaţie are loc implementarea 

măsurilor de îmbunătăţire, gradul de implicare al beneficiarilor în implementarea lor 

- Enumeră obstacole care au apărut în implementarea măsurilor de îmbunătăţire aplicate 

-  Dă exemple de modalităţi în care ai putea depăşi obstacole ivite în elaborarea şi/sau 

implementarea planului de îmbunătăţire. 

 

Prin urmare, definirea măsurilor de îmbunătăţire este realizată în raport cu datele 

culese /feed back-ul primit din partea beneficiarilor. Nu pot fi un cadru didactic bun dacă 

elevii nu mă consideră astfel. 

 

Info+ 
 
Dacă doreşti să afli mai multe informaţii despre implementarea planul de îmbunătăţire, poţi 

consulta: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=IGH5vL2j914 

http://www.youtube.com/watch?v=up8LUnfi-4Q&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=SCYghxtioIY&feature=related 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=IGH5vL2j914�
http://www.youtube.com/watch?v=up8LUnfi-4Q&feature=related�
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3.3. Măsurarea valorii adăugate a implementării planului de îmbunătăţire 
 

Provocare 

 

Valoare adăugată este ceea ce numim plus de valoare, adaos de substanţă... De ce este 

importantă? Cum o măsor? De ce valoarea adăugată este întotdeauna mai mare când 

lucrăm în echipă? 

 

Repere teoretice 

 
Calitatea educaţiei şi a dezvoltării profesionale se determină, în esenţă, prin 

măsurarea „valorii adăugate“ şi „valorii create”. Calitatea unui serviciu educaţional este 

exprimată prin ceea ce rămâne din rezultatele obţinute în urma parcurgerii programelor 

educaţionale după ce a fost luată în considerare influenţa factorilor „de intrare“ (aptitudinile, 

calităţile personale şi performanţele la „intrare“, mediul social, economic şi cultural, 

calificarea profesorilor / formatorilor, resursele disponibile etc.).  

Cu alte cuvinte, ”nu contează atât valoarea absolută a rezultatelor obţinute (de 

exemplu – procentul elevilor care trec examenul de bacalaureat sau numărul profesorilor 

care aplică rezultatele unei formări specializate), ci raportul între aceste rezultate şi 

performanţele la intrarea în sistem care exprimă contribuţia şcolii la educaţia unei 

persoane”.16

                                                 
16 Iosifescu,Ş., Calitatea în educaţie – concept, principii, metodologii, 2007 

 

 

Temă de reflecţie 
De ce este important să măsurăm valoarea adăugată a planului de îmbunătăţire: 

- la nivel individual 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

- în context instituţional 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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În urma implementării planului de îmbunătăţire se aplică instrumentele de investigare 

în vederea măsurării noilor rezultate, a diferenţei dintre rezultatele anterioare şi a măsurării 

valorii adăugate. Cu alte cuvinte, se realizează comparaţia : rezultate obţinute înainte de 

planul de îmbunătăţire-rezultate obţinute după implementarea măsurilor de îmbunătăţire. 

Valoarea adăugată este întotdeauna mai mare atunci când eforturile se fac în echipă, 

pentru că în acest fel ea reprezintă plusul  pe care îl poate aduce fiecare  membru al echipei 

la activitatea de ansamblu a acesteia,  în ceea ce priveşte procedura de lucru şi 

implementarea particulară a fiecărei activităţi. 

 

Aplicaţie 
1. Compară rezultatele obţinute în urma implementării planului de îmbunătăţire cu cele 

obţinute înainte de acesta într-o situaţie dată: 

- în activitatea curentă de la clasă 

- în plan instituţional 

2. Ce se întâmplă măsurile de îmbunătăţire rezultate, dar neprinse în planul de îmbunătăţire? 

 
În concluzie, generez calitate numai atunci când înregistrez progres, când mă 

raportez la nevoile actuale şi viitoare ale beneficiarului şi când îndeplinesc standardele de 

calitate. În cazul în care nu am obţinut rezultate mai bune, înseamnă că măsurile de 

îmbunătăţire nu au fost identificate corect. 

 

Info+ 
 
Dacă doreşti să afli mai multe informaţii despre implementarea planul de îmbunătăţire, poţi 

consulta: 

http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/valueadded.htm  
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Exerciţiu de creativitate 
Realizează un documentar de instrumente de culegerea datelor în vederea elaborării 

planului de îmbunătăţire 

Jurnal de capitol 
 

Ce am învăţat: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Ce pot să schimb şi să aplic: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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4. Autoevaluarea profesorului şi autoevaluarea instituţională pe 
baza standardelor şi standardelor de referinţă 

 

Înainte de orice îmbunătăţire pe care dorim să o iniţiem, este important să realizăm o 

analiză a situaţiei prezente. Autoevaluarea este primul pas în derularea unui proces de 

îmbunătăţire eficient şi adaptat nevoilor instituţiei. La ce ne raportăm atunci când realizăm 

procesul de autoevaluare? 

 

4.1. Standarde şi standarde de referinţă  
 

 Provocare 

 

 Cât de buni suntem? 

 Cât de buni putem fi? 

 Cum putem deveni mai buni? 

 Cum putem învăţa de la ceilalţi? 

 Cum lucrăm? 

 Cum ştim cum lucrăm? 

 Cum vom folosi în continuare ceea ce ştim? 

 

Repere teoretice 

 

Autoevaluarea, definită în Legea calităţii ca „evaluare internă” reprezintă un proces de 

măsurare a rezultatelor obţinute, fiind urmat de identificarea măsurilor de îmbunătăţire care 

trebuie adoptate, stând astfel la baza oricărui proces de îmbunătăţire a calităţii. Iniţierea  unui 

proces de autoevaluare sincer, obiectiv, care să definească corect rezultatele obţinute duce 

la identificarea zonelor de îmbunătătţire şi, pe cale de consecinţă, a identificării măsurilor 

care duc la îmbunătăţirea rezultatelor şi la asigurarea progresului în învăţare ale elevilor. 

Rolul autoevaluării constă în asigurarea îmbunătătţirii calităţii, derulată în mod constant, 

permanent. Autoevaluarea se realizează pe baza dovezilor ordonate, organizate.  

Procesul de îmbunătăţire continuă susţinut de autoevaluare se realizează în vederea 

determinării nivelului de realizare al obiectivelor asumate, a nivelului de satisfacţie al 

beneficiarilor, dar nu în utimul rând în vederea identificării efectului implementării elementelor 
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inovative, creative în sistem. Ca urmare a evaluării interne sau autoevaluării pot fi identificate 

la nivelul instituţiei de învăţământ exemplele de bună practică („benchmarks”). 

Nivelurile la care se realizează evaluarea internă/autoevaluarea: 

 

- Nivel individual-fiecare cadru didactic ar trebui să se autoevalueze, pe de o parte, pentru 

a-şi identifica zonele de îmbunătăţire, iar pe de altă parte pentru a măsura impactul pe care l-

au avut serviciile furnizate asupra beneficiarilor. De asemenea, fiecare elev se poate 

autoevalua, atât în ceea ce priveşte nivelul de achiziţie al conţinuturilor, dar şi 

comportamentul, gradul de participare la lecţii. 

 

Aplicaţie 
 

Identifică 3 modalităţi concrete de realizare a autoevaluării la nivel individual: 

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

 

- Nivelul comisiei metodice/ consiliului clasei - autoevaluarea se realizează în echipă, de 

către toate cadrele didactice implicate la nivelul comisiei, pe un aspect la care se cade de 

comun acord (de exemplu, modul în care elevii percep evaluarea la disciplina respectivă, 

ţinând cont de frecvenţa evaluărilor, planificarea evaluărilor). 

Aplicaţie 
 
Identifică 3 aspecte ale autoevaluării la nivelul: 

a) comisiei metodice             b) consiliului profesoral al clasei 

1. ________________________________    1. _______________________________ 

2. ________________________________    2. _______________________________ 

3. ________________________________    3. _______________________________ 

 

 

- Nivelul instituţional - concluziile rezultate din autoevaluarea realizată la primele două 

niveluri se raportează Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, atât rezultatele 

autoevaluării, cât şi măsurile de îmbunătăţire rezultate. CEAC va raporta în Raportul anual 
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de evaluare internă (RAEI), va ierarhiza măsuri de îmbunătăţire, le va introduce în Planul de 

îmbunătăţire care va fi aprobat de conducerea unităţii de învăţământ. Pentru aceasta, CEAC 

va stabili încă de la începutul anului şcolar indicatorii din standarde şi din standardele de 

referinţă pe baza cărora se va realiza autoevaluarea la toate nivelurile. 

 

Aplicaţie 
 
Elaborează împreună cu colegii o strategie de comunicare cu Comisia de Evaluare şi 

Asigurare a Calităţii, ghidându-te după următoarele întrebări: Cine?, Când? La ce interval de 

timp?, Cum? 

 

 

”Cea mai bună practică (mai ales pentru unităţile şcolare mari) este constituirea de 

echipe pentru a realiza autoevaluarea propriului domeniu de activitate şi a formula 

propunerile de îmbunătăţire”17

                                                 
17 Iosifescu, S., Suport de curs pentru întărirea capacităţii instituţionale a instituţiilor implicate în activitatea 
reţelelor parteneriale, 2011 

. Acestea pot fi: 

- echipe pe discipline de învăţământ /arii curriculare; 

- echipe pentru servicii specializate, ca de exemplu asistenţa psiho-pedagogică acordată 

elevilor. 

Autoevaluarea trebuie să sprijine dezvoltarea organizaţională. De aceea trebuie 

realizată ca o parte integrantă a planificării strategice şi operaţionale, nu ca o activitate 

separată. Trebuie de asemenea să se integreze reglementărilor unităţii de învăţământ, 

vizând asigurarea calităţii, să ţină cont de standardele naţionale de referinţă şi să aibă în 

vedere comparaţia cu alte unităţi de învăţământ. Astfel calitatea şi rigoarea procesului de 

autoevaluare constituie un mijloc important pentru demonstrarea răspunderii publice. 

Pornind de la premisa că autoevaluarea instituţională este procesul de identificare a 

punctelor tari, a celor care necesită a fi îmbunătăţite, prin analiza tuturor aspectelor legate de 

performanţele realizate prin raportare la indicatorii cuprinşi în standardele naţionale, 

autoevaluarea este o etapă obligatorie a procesului de diagnoză cu scop prognostic – de 

planificare ameliorativă.  Autoevaluarea instituţională este rezultatul muncii în echipă, ca şi 

proces colaborativ.  

Filosofia autoevaluării presupune: 
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- Formarea, promovarea şi asumarea culturii autoevaluării la nivel de individ, 

structuri funcţionale de management, instituţie. 

- Constituirea echipei care elaborează şi propune spre aprobare şi asumare 

instrumente, proceduri de autoevaluare. 

- Identificarea direcţiilor/domeniilor relevante pentru autoevaluare, cum ar fi: 

progresul elevilor, oferta educaţională,  resurse, management, relaţia cu 

comunitatea. 

- Elaborarea şi asumarea unui cod de conduită pentru relevanţa autoevaluării: 

sinceritate, onestitate, raportare la sistem unic de indicatori, responsabilitate 

etc. 

- Valorificarea rezultatelor autoevaluării în procesul de proiectare – planificare 

instituţională în vederea obţinerii succesului sub forma asigurării calităţii 

educaţiei.  

 

Teme de reflecţie 
 
Cum conştientizăm personalul şcolii în legătură cu importanţa autoevaluării instituţionale? 

Cum implicăm personalul şcolii în realizarea demersului de autoevaluare? 

Este suficientă o ”autoevaluare din ochi” sau este mai relevantă ”autoevaluarea pe bază de 

colectare de dovezi?” 

 

Autoevaluarea se face pe baza standardelor şi standardelor de referinţă. 

 

Care este structura standardului? 
Domeniile şi criteriile prevăzute de lege sunt foarte generale şi, ca urmare, ele sunt  

operaţionalizate în subdomenii, în conformitate cu bunele practici existente şi cu structura 

modelelor de calitate aplicate la ora actuală (ISO, EFQM, CQAF-VET).  

Pentru fiecare subdomeniu, sunt precizaţi indicatori corespunzători, adică ce anume 

ar trebui să se măsoare pentru a evalua „gradul de realizare a unei activităţi desfăşurate de o 

organizaţie furnizoare de educaţie”. 

 Indicatorul este instrumentul, dar, pentru ca evaluarea să fie obiectivă şi pertinentă, 

este important nivelul de referinţă al standardului, faţă de care se va judeca performanţa 

organizaţiei. 
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 Standardele sunt realizate în mod unitar şi în continuitate, evidenţiindu-se, pentru 

fiecare domeniu, criteriu, subdomeniu şi indicator, un progres clar de la descriptorii pentru 

autorizare, la cei pentru acreditare, apoi la ale standardelor de referinţă. 

Prin urmare, structura unitară a standardelor de evaluare instituţională şi a celor 
de calitate cuprinde:  

-Domeniile şi criteriile prevăzute în art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin Legea 

nr. 87/2006.  

-Subdomeniile corespunzătoare domeniilor şi criteriilor respective. 

-Un număr variabil de indicatori pentru fiecare domeniu, criteriu şi subdomeniu prevăzut de 

lege. 

-Un număr variabil de descriptori care să arate, pentru fiecare indicator: 

• „regula” care trebuie respectată sau „rezultatul” care trebuie obţinut - pentru 

standardele de funcţionare (de autorizare, de acreditare / de evaluare periodică). 

• „cerinţele” care indică nivelul optimal de realizare – pentru standardele de calitate 

(de referinţă).   

Descriptorii sunt formulaţi în termeni cantitativi (număr, procente etc.) şi calitativi 
(concordanţă, adecvare, progres etc.), astfel încât îndeplinirea cerinţelor să poată fi dovedită 

în mod obiectiv, pe baza unor dovezi clare. Pentru fiecare standard sunt elaborate fişe 

sintetice care indică şi tipul de dovezi necesare dovedirii îndeplinirii standardului, pentru 

fiecare descriptor. 

 

Care sunt tipurile de standarde? 
Standardele sunt împărţite în două categorii: 

• Standarde (de autorizare şi de acreditare/evaluare periodică, aprobate prin H.G. nr. 

21/18.01.2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor  de acreditare şi de 

evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar) 

• Standarde de referinţă (de calitate), aprobate prin HG 1534/2008 privind aprobarea 

Standardelor  de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii  în învăţământul preuniversitar 
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Când aplic standardele? Dar standardele de referinţă? 
Standardele de evaluare în vederea autorizării - când unitatea de învăţământ se 

înfiinţează sau îşi înfiinţează un nou nivel/calificare/specializare. 

Standardele de evaluare în vederea acreditării - când unitatea de învăţământ se 

acreditează sau îşi acreditează un nivel/calificare/specializare, în maxim 2 ani de la 

finalizarea primei promoţii care a absolvit nivelul/calificarea/specializarea autorizată 

Standardele de referinţă - unitatea de învăţământ acreditată îşi măsoară nivelul de calitate 

al serviciului educaţional furnizat (la evaluarea periodică din 5 în 5 ani). 

 

Aplicaţie 
 
1. Identifică dintre standarde şi standardele de referinţă descriptorii care vizează activitatea 

dvs la clasă sau activitatea de la comisia metodică. 

2. Se dau următorii descriptori din standardele de acreditare şi evaluare periodică (nivelul 

minim de calitate): 

„1.1.1. Datele privind progresul şi dezvoltarea elevilor se culeg şi se înregistrează în mod 

sistematic.” 

„1.1.2. Existenţa, dacă este cazul, a unor planuri remediale privind progresul şi dezvoltarea 

elevilor.” 

- Elaborează instrumentele de autoevaluare pentru a măsura realizarea acestora la nivelul 

catedrei. Stabileşte în echipă, la nivelul catedrei măsurile de îmbunătăţire în vederea 

îndeplinirii celor două cerinţe 

- Construieşte instrumentele de autoevaluare pentru a măsura realizarea acestora la nivelul 

clasei. Stabileşte măsurile de îmbunătăţire. 

- Compară instrumentele de autoevaluare rezultate în cele două situaţii anterioare, precum şi 

măsurile de îmbunătăţire. 

3. Analizează  descriptorii domeniului B, criteriile a), b) şi c) din standardele de referinţă 

(standarde de calitate) şi stabileşte cel puţin 2 activităţi pe care le derulezi în vederea 

îndeplinirii lor. 

 

În concluzie: 

- La nivelul instituţiei se realizează autoevaluarea (evaluarea internă) în vederea identificării 

ariilor de îmbunătăţire; autoevaluarea instituţională este punctul de plecare în evaluarea 
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externă. Dovada că evaluarea internă este făcută realist este măsurată în gradul de 

coincidenţă cu evaluarea externă; 

- Autoevaluarea se face de către toţi, ori de câte ori este nevoie, culegând dovezi ale 

îndeplinirii cerinţelor. Orice afirmaţie are la bază dovada; 

- Standardele reprezintă nivelul minim de realizare, iar standardele de referinţă nivelul optim. 

- Scopul evaluării interne (autoevaluării) este îmbunătăţirea rezultatelor elevilor. 

 

Info+ 
 
Dacă doreşti să afli mai multe informaţii despre standarde şi standarde de referinţă, poţi 

consulta: www.aracip.edu.ro 

 

4.2. Organizarea dovezilor 
 

Provocare 

 
A colecta dovezi înseamnă a munci de la capăt? Este activitatea de asigurare şi 

autoevaluare a calităţii o activitate ”paralelă” cu ceea ce întreprindem în mod obişnuit? 

Dovedim calitate numai dacă avem documente scrise? 

 

Repere teoretice 

 

Derularea oricărei activităţi şcolare sau extraşcolare lasă dovezi. Ele nu trebuie 

”fabricate”. Dovezile sunt cele care stau la baza argumentării îndeplinirii descriptorilor. 

Argumentarea îndeplinirii descriptorilor se va realiza din trei surse: 

-documente (proiecte, analize, rapoarte de activitate, procese verbale, registre, portofolii etc); 

-opinii ale persoanelor implicate (chestionare, interviuri, focus grupuri); 

-observarea directă (ghid de observare, fişă de observare). 
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Temă de reflecţie 
 
Orice activitate derulată „lasă urme” care reprezintă dovezi. Dovezile sunt de mai multe tipuri: 

video, audio, scrise, oglindite în opiniile persoanelor implicate. 

 

Conform Manualului ”Cadrul Asigurării Calităţii”, dovezile analizate trebuie să fie:   
- valide: dovezile sunt semnificative şi susţin punctele tari sau punctele slabe identificate; 

- cuantificabile: sunt folosiţi indicatori de performanţă interni şi externi, sunt folosite atât 

cifre cât şi procente şi sunt clare şi fără ambiguităţi; 

- suficiente: dovezile sunt complete şi suficiente pentru a acoperi toţi descriptorii de 

performanţă; dovezile pot fi verificate prin triangulaţie, şi anume, există dovezi din trei 

surse separate şi din trei perspective diferite; 

- actuale: dovezile sunt suficient de recente pentru a oferi o imagine precisă a situaţiei la 

momentul scrierii raportului de autoevaluare; 

- exacte: dovezile sunt atribuite unor surse identificate şi verificabile.  

 

Aplicaţie 
 

Stabiliţi modalitatea optimă de organizare a dovezilor, raportându-vă la standarde şi 

standarde de referinţă. 

 

Prin urmare, organizăm dovezile referitoare la calitate, dovezi care rezultă din toate 

activităţile pe care le desfăşurăm în practica şcolară curentă, nu construim demersuri 

paralele de elaborare a acestora. Sistemele de asigurare a calităţii nu reprezintă ceva în 
plus, şi nu sunt “paralele” faţă de cele care asigură funcţionarea şi dezvoltarea unităţii 
şcolare ci parte integrantă a acestora. Mai mult decât atât, în momentul în care, în mod 

conştient şi deliberat, funcţionarea şcolii şi dezvoltarea instituţională sunt ambele puse sub 

semnul calităţii (adică răspund la întrebarea “ce trebuie să facem pentru a creşte calitatea 

educaţiei pe care o oferim”), sistemele de funcţionare şi de dezvoltare devin ele însele 

sisteme de asigurare a calităţii. 
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Info+ 
 
http://staticlb.didactic.ro/uploads/magazines/10/21/1//2revista_nr.2.pdf 

http://media0.arta-

didactica.wgz.ro/files/media0:4bb311d2ab31c.pdf.upl/arta%20didactica%20NR.1%20martie

%202010.pdf 

 

Exerciţiu de creativitate 
 

Realizează un scurt eseu despre importanţa autoevaluării la nivel instituţional 

 

Jurnal de capitol 
 

Ce am învăţat: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Ce pot să schimb şi să aplic: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://staticlb.didactic.ro/uploads/magazines/10/21/1/2revista_nr.2.pdf�
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http://media0.arta-didactica.wgz.ro/files/media0:4bb311d2ab31c.pdf.upl/arta%20didactica%20NR.1%20martie%202010.pdf�
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49 

 

Bibliografie: 
 
1. BÎRZEA, CEZAR, Manual de autoevaluare a şcolii,  (2006), Bucureşti, Proiectul pentru 

Învăţământul Rural 

2. BIRZEA, C. et al (2005) Tool and Quality Assurance of Education for Democratic 

Citizenship in Schools. Paris-UNESCO, Strasbourg – Council of Europe (tradus în l. 

română şi disponibil la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei). 

3. CALDWELL, B. J. (2005) School-Based Management, Paris, IIEP – International 

Academy of Education. 

4. DALIN, P. (1998) School Dvelopment. Theories and Strategies. An International 

Handbook, London, Cassell. 

5. DAVIES, B.; ELLISON, L. (1999) Strategic Direction and Development of the School, 

London, Routledge. 

6. DIMMOCK, C. (1993) School-Based Management and School Effectiveness, London, 

Routledge. 

7. ESSE (2002) Effective School Self-Evaluation, Brussels, European Commission. 

8. FERRER, F. (2001) Le projet éducatif d’établissement en Espagne : entre autonomie et 

responsabilité. In : Politiques d’éducation et de formation, nr.1, p.43-56. 

9. FULLAN, M. (1982) The Meaning of Educational Change, Toronto, OISE Press. 

10. GRANHEIM, M.; KOGAN, M.; LUNDGREN, U. (1990) Evaluation as Policymaking: 

Introducing Evaluation into a National Decentralised Educational System, London, 

Jessica Kingsley. 

11. HARGREAVES, A.; HOPKINS, D. (1991) The Empowered School: the Management and 

Practice of Development Planning, London, Cassell. 

12. HOPKINS, D.; ENSKILL, M. ; WEST, M. (1994) School Improvement in an Era of 

Change, âLondon, Cassell. 

13. IOSIFESCU, Ş. (2003) Dezvoltarea instituţională şcolară în comunităţile cu rromi : I. 

Ghid de autoevaluare. II. Caiet de autoevaluare. III. Instrumente de autoevaluare, 

Bucureşti, Humanitas Educational. 

14. KELLAGHAN, Th.; GREANEY, V. (2001) Using Assessment to Improve Quality of 

Education, Paris, UNESCO-IIEP. 

15. Mac BEATH, J. et al. (1999) Evaluating Quality in School Education. A European Pilot 

Project, Brussels, European Commission. 



 
 

50 

 

16. MEC (2005) Sistemul naţional de indicatori pentru educaţie. Manual de utilizare, 

Bucureşti, Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 

17. OBIN, J.-P. (2001) Le  projet d’établissement scolaire en France. In: Politiques 

d’éducation et de formation, nr.1, p.43-56. 

18. OECD (2004) Raising the Quality of Educational Performance at School, Paris, OECD. 

19. ROGERS, R. (ed.) (1994) How to Write a School Development Plan, Oxford, 

Heinemann. 

20. SCOTT, R.W. (2002) Instituţii şi organizaţii, Iaşi, Polirom. 

21. *** LEGEA nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 

22. *** H.G. nr. 1258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

ARACIP 

23. *** H.G. nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare şi a Standardelor de 

acreditare / evaluare periodică; 

24. *** H.G. nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologia de evaluare insti tuţională în vederea 

autorizării, acreditării şi evaluării periodice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

51 

 

Anexe 
 
LEGISLAŢIE RELEVANTĂ ÎN DOMENIUL ASIGURĂRII ŞI EVALUĂRII CALITĂŢII 
 
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările 
ulterioare (Legea calităţii); 

 
 Legea 1/2011, Legea educaţiei naţionale; 

 
 Hotărârea Guvernului nr. 1258/2005 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 

Preuniversitar, cu modificările ulterioare; 

 
 H.G. nr. 21/18.01.2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare 

provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor  de 

acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 
 Hotărârea Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare 

instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor 

furnizoare de educaţie; 

 
 HG 1534/2008 privind aprobarea Standardelor  de referinţă şi a indicatorilor de 

performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii  în învăţământul preuniversitar 

 
 Hotărârea Guvernului nr. 712/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele 

şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare şi pentru modificarea 

unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii ; 

 
 Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5337/2006 privind aprobarea Codului 

de etică profesională al experţilor în evaluare şi acreditare ai Agenţiei Române de 

Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar; 
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 Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5338/2006 pentru aprobarea 

Metodologiei privind criteriile de selecţie şi de formare a experţilor înscrişi în  

Registrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar al 

experţilor în evaluare şi acreditare şi a Programului de formare pentru experţii în 

evaluare şi acreditare ai Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 

Preuniversitar; 

 
 Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3565/2008 pentru 

aprobarea Procedurilor de înscriere a organizaţiilor furnizoare de educaţie, care 

organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ 

corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, în Registrul special al 

organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul 

României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă 

ţară şi de recunoaştere a studiilor efectuate de elevii şcolarizaţi. 
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INSTRUMENTE DE COLECTARE A  FEED BACK-ULUI 
 

Colectarea feed back-ului de la elevi/părinţi/angajatori/comunitate locală (beneficiari 

direcţi şi indirecţi) reprezintă elementul cheie pentru funcţionarea sistemului de management 

al calităţii pentru că, pe de-o parte cadrul didactic îşi reglează predarea-evaluarea în funcţie 

de cerinţele elevilor/părinţilor/angajatorilor, în limitele cerinţelor programei şcolare,  iar pe de 

altă parte, pentru că, în acest fel beneficiarii „învaţă” să îşi definească nevoile în situaţia 

beneficerii de un serviciu. Am putea spune astfel, că acest proces de colectarea feed back-

ului are beneficii în dubu sens, atât pentru furnizori că învaţă să se plieze pe nevoile 

beneficiarilor, cât şi pentru beneficiari, că exersează definirea nevoilor atunci când 

beneficiază de un serviciu. 

Prezentăm câteva modele de instrumente de culegerea feed back-ului care pot fi 

utilizate de către cadrele didactice: 

 

1. Pentru nivel preşcolar/primar 
 

Feed back-ul se culege aproape instant deoarece elevii îşi pot manifesta lipsa de interes, 

plictiseala, fără inhibiţii. 

Cu toate acestea, la nivel primar mai ales, pot fi utilizate cartonaşe pe care elevii să le ridice 

după fiecare problemă predată/învăţată/evaluată sau să  le aplice pe un panou în sala de 

clasă, în pauză. 
 

Varianta 1 
 

 
1. Nu am înţeles   2.Cred că am  înţeles, dar nu ştiu la ce îmi foloseşte  3.Am înţeles şi mi se pare util 

 
Varianta 2 

                                                                                  
1.Nu am înţeles  2.Cred că am  înţeles, dar nu ştiu la ce îmi foloseşte   3.Am înţeles şi mi se pare util 

2. Pentru alte niveluri de învăţământ 
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 Instrumentele date ca exemplu de mai jos pot fi aplicate imediat după 

lecţie/capitol/capitole. Varianta avanatajoasă pentru elevi ar fi ca după fiecare lecţie, 

cadrul didactic să ştie dacă metodele utilizate de el au fost optim selectate.  

 

Chestionarul aplicat ar trebui  să aibă un număr redus de întrebări  

 

a) Chestionar elevi 
 
1. Mi-a plăcut lecţia pentru că ______________________________________ 

2. Nu mi-a plăcut lecţia pentru că ___________________________________ 

3. M-am antrenat în lecţie pentru că _________________________________ 

4. M-a plictisit lecţia pentru că ______________________________________ 

5. Am învăţat să _________________________________________________ 

6. Încă nu pot rezolva/face/citi despre ____________pentru că nu înţeleg ___ 

7. Am înţeles din evaluare că mai trebuie să exersez la __________________ 

8. Îmi este util ce am învăţat pentru __________________________________ 

9. În ce măsură lecţia ţi s-a părut antrenantă __________________________ 

 ( 1-în foarte mică  măsură,2- în mică măsură,3- în măsură potrivită,4- în mare 

măsură, 5-în foarte mare măsură) 

 

b) Ghid de interviu pentru elevi 
 

1. Ce moment al lecţiei ţi-a plăcut cel mai  mult? De ce? 

2. Pentru ce ţi se pare util să înveţi la disciplina ________________? 

3. Ce metode ar trebui utilizate în lecţia ideală pentru tine la disciplina _____? 

4. Cum ar trebui să se deruleze evaluarea la disciplina _________________? 

5. Cât timp din lecţia _________________ai fost implicat în activităţi?De ce? 
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c) Chestionar părinţi 
 

1. Ce apreciaţi la profesorul care predă disciplina _______________________________ 

o  metode utilizate     

o modul de comunicare  

o modul în care îl implică pe copilul meu în lecţie 

o altele (care anume) 

2. La ce disciplină îi place copilului dvs să înveţe? De ce? 

3. Cum este pentru dvs lecţia ideală? Dar profesorul ideal? 

4. Apreciaţi corect procentul serviciilor educaţionale furnizate de şcoala unde învaţă 

coplilul dvs 

            _________% educaţie                  _________% instruire 

          Argumentaţi răspunsurile date 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

d) Ghid de interviu părinţi 
1. Ce apreciaţi la profesorul care predă disciplina. _____________________? 

2.  Ce demersuri face cadrul didactic  pentru ca să îi placă să înveţe copilui dvs la 

disciplina __________? 

3. Ce demersuri ar trebui să facă profesorul/învăţătorul  pentru ca să îi placă să 

înveţe copilui dvs la disciplina _________________? 

4. Ce demersuri realizate de profesorul de ____________ consideraţi că afectează 

învăţarea copilului dvs la acestă disciplină? 

5. Este nevoie de meditaţii particulare la disciplina ____________? De ce? 

 
e) Chestionar angajatori 
 
1. Apreciaţi cât de bine pregătiţi din punct de vedere teoretic sunt absolvenţii de  

(calificarea)___________________________ de la şcoala ___________________? 

( 1-în foarte mică  măsură,2- în mică măsură,3- în măsură potrivită,4- în mare măsură, 5-

în foarte mare măsură) 
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2. Apreciaţi cât de bine pregătiţi din punct de vedere practic sunt absolvenţii de  

(calificarea) ___________________________de la şcoala ___________________? 

( 1-în foarte mică  măsură,2- în mică măsură,3- în măsură potrivită,4- în mare măsură, 5-

în foarte mare măsură) 

3. Apreciaţi cât de bine pregătiţi din punct de vedere atitudinal/comportamental/disciplina 

muncii sunt absolvenţii de  (calificarea) _____de la şcoala 

____________________________? 

( 1-în foarte mică  măsură,2- în mică măsură,3- în măsură potrivită,4- în mare 

măsură, 5-în foarte mare măsură) 

 
f) Ghid de interviu angajatori (numai pentru liceele tehnologice) 
 
1. Ce aşteptări aveţi de la absolvenţii de  (calificarea) _________________de la 

şcoala ________________________? (teoretic, practic, 

atitudinal/comportamental/disciplina muncii) 

2. Pe care dintre aspectele următoare (teoretic, practic, 

atitudinal/comportamental/disciplina muncii) credeţi că ar trebui să insiste în formarea 

absolvenţilor de  (calificarea) _______________________________de la şcoala 

__________________________________? 

3. Ce apreciaţi la  absolvenţii de  (calificarea) ________________________de la 

şcoala ____________________________? 

4. Ce dezagreaţi de la absolvenţii de  (calificarea) _____________________de la 

şcoala _____________________________? 

5. Cum este absoventul de (calificarea) _____________________________ ideal 

pentru firma dvs? 

 
g) Chestionar reprezentant comunitate locală (numai pentru liceele 

tehnologice) 
 

1. Apreciaţi cât mult influenţează Şcoala ___________________________viaţa 

comunităţii? 

( 1-în foarte mică  măsură,2- în mică măsură,3- în măsură potrivită,4- în mare 

măsură, 5-în foarte mare măsură) 
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2. Ce aşteptări aveţi de la absolvenţii de  (calificarea) __________________.de la 

şcoala _____________________________? 

3. Apreciaţi cât de bine pregătiţi din punct de vedere 

atitudinal/comportamental/disciplina muncii sunt absolvenţii de  

(calificarea)__________________________de la şcoala _______________? 

( 1-în foarte mică  măsură,2- în mică măsură,3- în măsură potrivită,4- în mare 

măsură, 5-în foarte mare măsură) 
 

h. Ghid de interviu reprezentant comunitate locală 
 

1. Cum consideraţi că trebuie să contribuie comunitatea locală în sprijinirea 

absolvenţilor de la şcoala __________________________? 

2. Ce aşteptări aveţi de la absolvenţii de  (calificarea) _____________de la 

şcoala _________________________? 

3. Cum este absolventul ideal pentru comunitatea dvs? 

 
Alte instrumente: 
 

1. Forum discuţii elevi 
             Administratorul poate propune subiecte pe discipline. Elevii trebuie încurajaţi să 

explice ce le place şi ce le displace la lecţii. 

 

2. Forum discuţii părinţi 
 Administratorul poate propune subiecte pe discipline. Părinţii trebuie încurajaţi 

să explice ce le place şi ce le displace la lecţii. 

 

3. Alertă beneficiari- („Emailul beneficiarului”, Cutia cu alerte) 

      Cadrele didactice pot comunica adresa de email pe care primesc mesaje de la 

elevi/părinţi referitoare la modul de predare/evaluare.  

 

4. Check list cadre didactice 
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Lecţia mea este bună pentru că: 

 

Criteriul DA/NU 

Am utilizat metode active care au implicat toţi elevii în activităţi  

Am utilizat materiale didactice care au susţinut elevii în învăţare  

Mediul educaţional (mediul educaţional, tonul folosit, modul de comunicare etc) 

creat a fost cel i-a provocat şi susţinut în  învăţare pe elevi 

 

Cel 2/3 din lecţie elevii au avut autonomie în învăţare 

 

 

Am realizat lecţia bazându-mă pe experienţa de învăţare a elevilor 

 

 

Am ţinut cont de stilul de învăţare al fiecărui elev 

 

 

Am dezvoltat elevilor competenţele necesare 

 

 

Am explicat elevilor pentru  ce le sunt utile cunoştinţele  

 

 

Am ţinut cont de feed back-ul transmis de elevi/părinţi în realizarea şi derularea  

lecţiei 

 

Am explicat criteriile de evaluare ale elevilor 

 

 

Am explicat elevilor ce trebuie să mai exerseze, în urma evaluării 

 

 

Am încurajat elevii în învăţare 

 

 

Am încurajat elevii în autoevaluare 

 

 

Am identificat măsurile de îmbunătăţire pentru următoarea lecţie 
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MACHETE INSTRUMENTE EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 
 

Tipuri de instrumente: 

 

Ghiduri de observare; ghiduri de analiză documentară; ghiduri de interviu; chestionare, 

instrumente de analiza a impactului activitatilor extracurriculare asupra rezultatelor 

elevilor/preşcolarilor, instrumente de culegere a datelor privind evolutia rezultatelor elevilor pe 

parcursul unui ciclu de scolarizare, instrumente de culegere a datelor privind insertia/traiectul 

ulterior al absolventilor, instrumente de culegerea datelor (fişe de observarea lecţiilor, fişe de 

analiza documentaţiei) 

 
 

MACHETĂ CHESTIONAR 
 

1. În ce măsură eşti mulţumit de.........( 1-în foarte mică  măsură,2- în mică măsură,3- în 

măsură potrivită,4- în mare măsură, 5-în foarte mare măsură) 

 

2. În ce măsură eşti implicat în............... ( 1-în foarte mică  măsură,2- în mică măsură,3- 

în măsură potrivită,4- în mare măsură, 5-în foarte mare măsură) 

 

3. În ce măsură ai acces la................ ( 1-în foarte mică  măsură,2- în mică măsură,3- în 

măsură potrivită,4- în mare măsură, 5-în foarte mare măsură) 

 

4. În ce măsură oferi feed back profesorului pentru........... ( 1-în foarte mică  măsură,2- în 

mică măsură,3- în măsură potrivită,4- în mare măsură, 5-în foarte mare măsură) 

 

5. În ce măsură feed back-ul oferit de tine contribuie la..... ( 1-în foarte mică  măsură,2- în 

mică măsură,3- în măsură potrivită,4- în mare măsură, 5-în foarte mare măsură) 

 

6. În ce măsură manifeşti interes pentru.... ( 1-în foarte mică  măsură,2- în mică măsură,3- 

în măsură potrivită,4- în mare măsură, 5-în foarte mare măsură) 
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7. În ce măsură apreciezi activitatea de....... ( 1-în foarte mică  măsură,2- în mică 

măsură,3- în măsură potrivită,4- în mare măsură, 5-în foarte mare măsură) 

 

8. În ce măsură îţi place (să)...... ( 1-în foarte mică  măsură,2- în mică măsură,3- în 

măsură potrivită,4- în mare măsură, 5-în foarte mare măsură) 

 

9. În ce măsură profesorul te determină să îţi placă să...... ( 1-în foarte mică  măsură,2- în 

mică măsură,3- în măsură potrivită,4- în mare măsură, 5-în foarte mare măsură) 

 

10. În ce măsură contribui la..... ( 1-în foarte mică  măsură,2- în mică măsură,3- în măsură 

potrivită,4- în mare măsură, 5-în foarte mare măsură) 
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MACHETĂ FIŞĂ DE OBSERVARE 
 

Şcoală/Localitate:               ___________         Data: ____________                     

Disciplina:                          Clasa:  ____ 

Tema:    _________________                               Total elevi: _______ 

Profesor/Instructor:              Elevi absenţi: _____ 

Observator:                Funcţie:     

 

Comentarii generale (tipul grupului de elevi, dificultăţi, disciplina, mapele de lucru ale 
elevului etc.) 
 

 

 

Puncte tari 
 

Aspecte care pot fi îmbunătăţite 

 

 

 

 

 

 
Evaluare: 
 
 

 

 
3 = excelent; activitatea desfăşurată depăşeşte cu mult nivelul 

aşteptat  

2 = bine; activitate satisfăcătoare care îndeplineşte cerinţele 

1 = slab; predare slabă, lipsită de un rezultat de învăţare folositor 

 

Plan de acţiune Acţiune 

finalizată 

Introduceţi 

data  

 

 

Semnătura profesorului/instructorului 
 
 

Semnătura observatorului 
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Profesorul/Instructorul:  
1. a aranjat locul/sala/ spaţiul de lucru în mod corespunzător, acolo unde a fost posibil? 
2. a avut toate echipamentele pregătite şi în stare de funcţionare? 
3. a avut toate materialele ajutătoare/resursele necesare la îndemână? 
4. a avut în vedere anumite considerente/nevoi speciale, când acest lucru a fost posibil? 
5. a explicat în mod clar scopul, metodele şi obiectivele lecţiei/sesiunii? 
6. a explicat procesul de evaluare cu exactitate, unde a fost cazul? 
7. a evitat lipsa de imparţialitate şi a promovat egalitatea şanselor faţă de elevi? 
8. a identificat şi a ţinut cont de cunoştinţele şi experienţa anterioare? 
9. a ţinut cont de alcătuirea /nevoile / capacităţile grupului / elevilor? 
10. a adaptat lecţia/sesiunea pentru a răspunde nevoilor elevilor? 
11. a stabilit ţinte individuale de învăţare, ori de câte ori a fost cazul? 
12. a împărţit sarcina de învăţare în paşi mici de realizare? 
13. a încurajat productivitatea, implicarea, concentrarea şi eforturile elevilor? 
14. a încurajat învăţarea autonomă, centrată pe elev, învăţarea în grup şi învăţarea în 

diferite contexte? 
15. a folosit o gamă variată de strategii pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare şi 

nevoilor elevilor? 
16. a eliminat, ori de câte ori a fost posibil, preocupările diferite şi întreruperile? 
17. a comunicat eficient (ton, ritm, stil) cu elevii, răspunzând nevoilor lor diferite? 
18. a prezentat informaţii, fapte şi idei clare, exacte şi semnificative? 
19. a verificat înţelegerea şi a formulat în mod clar întrebările? 
20. a asigurat existenţa unor materiale clare, lizibile şi care au sporit claritatea informaţiilor? 
21. a selectat o varietate de materiale şi resurse pentru a sprijini nevoile elevilor? 
22. a încurajat elevii să pună întrebări? 
23. a încurajat elevii să participe pe tot parcursul lecţiei /sesiunii? 
24. a răspuns întrebărilor suplimentare ale elevilor furnizând informaţii suplimentare clare? 
25. a explicat scopurile şi rezultatele aşteptate ale exerciţiilor şi activităţilor? 
26. a oferit la timp feedback constructiv privind învăţarea şi progresul? 
27. a implicat elevii în evaluare şi le-a oferit feedback în legătură cu progresul realizat? 
28. a asigurat o evaluare formativă regulată care este adecvată, riguroasă, corectă şi 

exactă? 
29. a pus la dispoziţia elevilor diferite tipuri de activităţi de evaluare, care să răspundă 

nevoilor lor? 
30. a încurajat elevii să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare? 
31. a alocat timp suficient pentru discutarea unor aspecte, probleme sau nevoi 

suplimentare? 
32. a folosit în mod eficient temele pentru a consolida şi extinde învăţarea? 
33. a atins scopurile şi obiectivele lecţiei /sesiunii? 
34. a demonstrat o bună stăpânire a disciplinei predate şi cunoştinţe actualizate în această 

disciplină? 
35. a obţinut feedback pentru propria dezvoltare şi în scopul evaluării? 
36. a completat şi semnat cu exactitate documentaţia corespunzătoare? 
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Listă de verificare privind strategiile / materialele /materialele vizuale 
Vă rugăm bifaţi materialele /strategiile utilizate în timpul lecţiei. 

 transparente + 

retroproiector 

 video 

 PowerPoint 

 flipchart 

 tablă 

 fişe de lucru 

 studiu de caz 

 activitate de proiect 

 joc de roluri 

 

 exerciţii scrise 

 activităţi practice 

 TIC 

 cărţi, articole etc. 

 întrebările elevilor 

 lucru în grup 

 lucru pe perechi 

 catalog de prezenţă 

 evaluare/ notare 

 

 altele 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

 

Următorul chestionar vă va ajuta să identificaţi de ce dovezi dispuneţi deja, ce dovezi 
sunt necesare a fi obţinute şi unde se află lipsurile. 
 

Întrebări DA NU 

1. Li se comunică viitorilor elevi informaţii despre programele de învăţare la care 

pot participa la acest furnizor de EFP; şi cum ştim care sunt viitorii noştri 

elevi? 

  

2. Cum le comunicăm elevilor despre programele noastre de învăţare?   

3. Înţeleg elevii cum pot evolua de la un program de învăţare la altul sau la un 

nivel superior? 

  

4. Cum îi ajutăm pe elevii care au dificultăţi în înţelegerea informaţiilor noastre?    

5. Intervievăm fiecare elev înainte de a se înscrie la un program de învăţare?   

6. Înregistrăm cu atenţie toate informaţiile despre elevi şi le menţinem în condiţii 

de siguranţă? 

  

7. Colectăm informaţii despre nevoile elevilor, stilurile lor individuale de învăţare, 

sprijinul de care ar putea avea nevoie, cunăştinţele şi experienţele lor 

anterioare, abilităţile pe care şi le-au format deja, dacă au nevoie de condiţii 

speciale de evaluare, dacă au nevoie de alt sprijin personal, care sunt 

obiectivele lor de viitor, etc? 

  

8. Cum putem fi siguri că elevii urmează un program de învăţare care este   
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potrivit abilităţilor şi aspiraţiilor lor şi care le satisface nevoile? 

9. Avem un program de iniţiere a elevilor?   

10. Cât timp durează această perioadă de iniţiere?   

11. Există un formular de iniţiere care să asigure că toţi elevii beneficiază de 

acelaşi tip de iniţiere? 

  

12. Prin iniţiere se comunică elevilor informaţii despre programul de învăţare, 

despre instituţie, despre serviciile de sprijin etc.? 

  

13. Cum putem fi siguri că elevii primesc toate informaţiile relevante în timpul 

iniţierii? 

  

14. Elevii se pot muta la un alt program de învăţare mai potrivit, după ce are loc 

iniţierea, dacă este necesar? 

  

15. Îi putem ajuta cumva pe elevii pe care nu i-am recrutat?   

16. Ce sfaturi le oferim elevilor respinşi şi sunt acestea înregistrate?   

17. Diferitele aspecte ale recrutării şi evaluării iniţiale sunt observate şi se ţine 

evidenţa acestor observări? 

  

18. Le comunicăm elevilor drepturile şi responsabilităţile lor şi sunt acestea 

cuprinse într-un document? 

  

19. Ce fel de sprijin oferim elevilor în afara sălii de clasă?   

20. Sunt identificate formal nevoile de sprijin ale elevilor, sunt acestea înregistrate 

şi revizuite în mod regulat împreună cu elevii? 

  

21. Cum le comunicăm elevilor despre posibilităţile ulterioare de învăţare la 

terminarea programul actual şi se ţine o evidenţă a acestui fapt? 

  

22. Intervievările elevilor privind nevoile lor de sprijin sunt observate şi se ţine o 

evidenţă a observaţiilor făcute? 

  

23. Profesorii/ instructorii sunt formaţi sau informaţi pentru a gestiona problemele 

legate de asigurarea şanselor egale? 

  

24. Cum ştim dacă profesorii/ instructorii noştri promovează şansele egale şi 

ţinem evidenţa acestui fapt? 

  

25. Cum ştim dacă profesorii şi instructorii noştri creează relaţii bune de lucru, 

există înregistrări ale modurilor de comunicare şi ale întâlnirilor; am observat 

modul lor de desfăşurare ? 

  

26. Ce facem când un elev se plânge că ea sau el a fost discriminată de un 

profesor/ instructor, păstrăm înregistrări ale activităţilor? 
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27. Cum folosim evaluarea iniţială pentru a stabili ţintele individuale împreună cu 

elevii; unde este acest fapt înregistrat? 

  

28. Cât de des revizuim ţintele individuale ale elevilor pentru a vedea dacă mai 

sunt încă adecvate? 

  

29. Programele de învăţare sunt împărţite în paşi realişti de dobândire a 

competenţelor? Sunt elevii evaluaţi în mod regulat în ceea ce priveşte 

evoluţia lor în raport cu aceşti paşi? 

  

30. Cunosc elevii aceşti paşi şi care este perioada de dobândire a competenţelor 

în cadrul fiecărui pas? 

  

31. Materialele pentru predare şi învăţare folosite de profesori şi instructori au 

criterii clare în raport cu care va fi evaluată activitatea elevilor?  

  

32. Cunosc elevii modul în care va fi evaluată activitatea lor?   

33. Profesorii şi instructorii sunt observaţi în mod regulat? Se înregistrează 

aceste observaţii? 

  

34. Avem un program de observare pe care îl folosim când observăm profesorii şi 

instructorii; profesorii şi instructorii cunosc criteriile în raport cu care vor fi 

observaţi? 

  

35. Profesorii şi instructorii folosesc o gamă de strategii şi materiale diferite de 

predare şi învăţare şi sunt acestea incluse în planuri de curs/ lecţie? 

  

36. Profesorii şi instructorii planifică şi desfăşoară evaluarea formativă a elevilor, 

feedbackul se discută şi este înregistrat? 

  

37. Cum ştim că elevii învaţă din feedback?   

38. Îşi cunosc elevii punctele tari şi slabe, îşi folosesc feedbackul pentru a-şi 

îmbunătăţi învăţarea, cum ştim noi acest lucru? 

  

39. Cum sunt sprijiniţi elevii în realizarea ţintelor individuale şi a obiectivelor 

programului de învăţare; sunt disponibile diferite forme de sprijin? 

  

40. Este acest sprijin constant şi cuprinde toate grupurile de elevi; cum este 

acesta înregistrat? 

  

41. Înainte de evaluarea finală sumativă, elevii participă la simulări ale evaluărilor 

şi la evaluări- exerciţiu; primesc feedback asupra performanţelor lor? 

  

42. Ce facem atunci când un elev face contestaţie împotriva unei decizii luate în 

urma evaluării? 

  

43. Păstrăm evidenţe în mod constant? Sunt ele realizate cu acurateţe?   
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44. Analizăm cu regularitate conţinutul acestor evidenţe şi folosim informaţiile 

pentru stabilirea ţintelor şi dezvoltarea noilor programe de învăţare? 

  

45. Elevii noştri se situează cu adevărat în centrul a tot ceea ce facem?   

46. Cum obţinem feedback din partea elevilor asupra programelor de învăţare, 

experienţelor lor de învăţare, mediului de învăţare, sprijinului pe care l-au 

primit etc.? 

  

47. Cum rezolvăm contestaţiile şi nemulţumirile elevilor?   

 

Pentru acele întrebări la cere aţi răspuns cu „da”, este necesar să analizaţi cu atenţie 

dovezile. Dovezile arată că îndepliniţi descriptorii de performanţă? Sau faceţi mai mult decât 

este aşteptat? Îmbogăţiţi cu adevărat experienţele elevilor? De exemplu, dacă susţineţi că un 

punct tare semnificativ este faptul că răspundeţi nevoilor elevilor, datele privind recrutarea şi 

păstrarea elevilor sunt importante. Capacitatea slabă de menţinere a elevilor ar naşte 

întrebări în legătură cu punctul tare susţinut, în afară de cazul în care puteţi demonstra că 

elevii au plecat deoarece au făcut progrese şi au putut progresa la un alt program de 

învăţare şi că această cifră se situează deasupra mediei naţionale.   

 

Întrebările la care aţi răspuns cu „nu” reprezintă puncte slabe actuale în organizaţia dvs. 

Trebuie ca în planul de îmbunătăţire să abordaţi aceste puncte slabe. Consultaţi capitolul 

referitor la planificarea îmbunătăţirii din Îndrumar şi din Formatul planului de îmbunătăţire; 

aceasta are legătură şi cu planificarea acţiunilor la nivelul şcolii.  

 

Scala de notare 

• 3 = punct tare: performanţa se situează peste şi deasupra normei (indicatori cheie 

naţionali, regionali şi locali) şi deasupra a ceea ce este nivelul aşteptat al 

performanţei, de exemplu, activităţi deosebite pe care le realizaţi suplimentar faţă de 

ceea ce faceţi în mod normal; un punct tare este ceva de care trebuie să fiţi mândru  

• 2 = bine: performanţa îndeplineşte cerinţele minime ale descriptorului de 

performanţă; faceţi ceea ce este aşteptat în mod normal în organizaţia dvs.; cu toate 

acestea, dezvoltată şi îmbunătăţită această performanţă poate deveni un punct tare.  

• 1 = punct slab: nu realizaţi această activitate deloc sau performanţa nu îndeplineşte 

cerinţele, se află sub ceea ce se aşteaptă în mod normal în organizaţia dvs.; există 

lipsuri grave, care trebuie abordate în planul de îmbunătăţire.  
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Exemple de dovezi pentru principiul 5: 

• statut; declaraţia misiunii; declaraţia oficială  

• materialele de marketing şi promovare; catalogul şcolii 

• documente privind întâlnirile care au avut ca temă egalitatea şanselor; politica şi planul 

de acţiune privind egalitatea şanselor; analiza anuală   

• politica privind învăţarea cu caracter de includere; politica privind accesul la învăţare; 

criterii de acces; contract şi planuri individuale de învăţare (sau altceva similar); drepturile 

elevilor 

• date privind grupurile minoritare; statistici privind înscrierea rata de retenţie, rezultatele 

de învăţare şi destinaţiile în conformitate cu ex. sexul, etnia şi deficienţele  

• procesul de orientare şi consiliere; procedura de înscriere; ghidul elevului  

• dovezi privind înregistrarea şi analizarea profilurile elevilor respinşi şi sfaturile acordate 

acestora  

• sprijinul acordat elevilor; politica privind sprijinul acordat prin îndrumători; sprijin acordat 

elevilor cu nevoi speciale; contract şi planuri individuale de învăţare (sau echivalentul) 

• procesul de iniţiere a elevilor şi procesul de evaluare iniţială  

• modul în care sunt identificate nevoile individuale de învăţare; modul în care se acordă 

sprijin suplimentar dacă este necesar; modul în care este monitorizat şi evaluat sprijinul 

acordat  

• monitorizarea elevilor şi a progresului înregistrat de aceştia în timpul sesiunilor de 

învăţare  

• politica şi procedurile de observare a proceselor de predare şi învăţare; înregistrări 

privind observarea predării şi învăţării; comparaţia cu standarde interne şi externe; 

feedback –în urma observării procesului de predare şi învăţare; îndrumări privind 

observarea procesului de predare şi învăţare  

• documente de evaluare; mecanism de evaluare; manualul calităţii; diagrama procesului 

de asigurare a calităţii  

• procese verbale ale întâlnirilor echipelor de program; procese verbale ale comitetului 

pentru asigurarea calităţii; procese verbale ale întâlnirilor membrilor echipei de 

management   

• raport de autoevaluare; plan de îmbunătăţire; revizuirea planului de afaceri  

• feedback şi evaluări din partea elevilor; feedback din partea personalului 

• revizuirea şi evaluarea programului; plan de acţiune  
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• scopurile programului; obiective şi rezultate  

• politici şi proceduri de evaluare formativă şi monitorizare  

• înregistrări ale programului, ex.: planul programului, planul sesiunilor, scopul programului, 

rezultate, activităţi de revizuire şi evaluare, registre, date privind prezenţa ,date privind 

finalizarea programului, activităţi de dezvoltare profesională a personalului pentru 

sprijinirea programului, cerinţe privind resursele, documente de aprobare a programului 

• documente privind progresul; procesul de orientare profesională; informare (broşuri, 

pliante); sesiuni privind alegerea unei cariere sau continuarea dezvoltării profesionale  

• procesul de revizuire efectuat de angajatori şi angajaţi; date din studii naţionale sau la 

nivelul comunităţii locale care demonstrează că ceea ce se dobândeşte prin învăţare are 

un impact asupra comunităţii locale  

• date privind progresul elevilor şi destinaţiile lor ulterioare  

• materiale şi strategie de marketing şi promovare  

• politici şi proceduri de rezolvare a plângerilor şi contestaţiilor; dovezi care demonstrează 

existenţa unor termene pentru rezolvarea acestora, a metodelor de comunicare şi a  

personalului competent; dovezi privind urmărirea cazurilor; feedback 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

69 

 

MACHETĂ PLANIFICARE ACTIVITĂŢI CEAC 
 

N

r. 

cr

t. 

 

 

 

Denumirea activităţii 

 

 

 
Fr

ec
ve

nţ
a 

Se
pt

em
br

ie
 

O
ct

om
br

ie
 

N
oi

em
br

ie
 

D
ec

em
br

ie
 

Ia
nu

ar
ie

 
Fe

br
ua

rie
 

M
ar

tie
 

Ap
ril

ie
 

M
ai

 
Iu

ni
e 

Iu
lie

 

Au
gu

st
 

1 
Numirea responsabilului şi 

constituirea comisiei 
anual  

           

2 
Întocmirea planului operaţional 

al comisiei 
anual  

           

4 
Verificarea planificărilor pe 

programe de studiu 

semestr

ial 
 

    
 

      

5 
Verificarea portofoliilor cadrelor 

didactice 

o dată 

la 2 luni 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  

6 Observarea lecţiilor lunar             

7 
Verificarea portofoliilor elevilor semestr

ial 
 

    
 

  
 

   

8 

Monitorizarea frecvenţei 

participării la programele de 

învăţare 

o dată 

la 2 luni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

9 
Monitorizarea progresului şcolar semestr

ial 
 

    
 

   
 

  

1

0 

Completarea formularelor de 

monitorizare internă 

o dată 

la 2 luni 
 

  
 

 
 

 
 

    

N

r. 

cr

t. 

 

 

 

Denumirea activităţii 

 

 

 

 

Frecven

ţa 

            

1 Elaborarea rapoartelor de              
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1 autoevaluare ale catedrelor anual 

1

2 

Elaborarea raportului de 

autoevaluare 
anual 

        
 

   

1

3 

Întocmirea planului de 

îmbunătăţire 
anual 

          
  

1

4 

Identificarea domeniilor de 

interes pentru colectare de feed-

back 

semestr

ial 
 

    

 

      

1

5 

Colectarea feedback-ului de la 

elevi, părinţi, agenţi economici şi 

alţi factori interesaţi 

 

 

lunar 

  

  

  

  

  

  

1

6 

Selectarea, păstrarea şi 

verificarea materialelor şi 

dovezilor 

lunar           

  

1

7 

Întocmirea proiectului bazei de 

date a şcolii 
anual 

      
 

     

1

8 

Elaborarea de materiale 

promoţionale privind oferta 

educaţională a şcolii 

 

 

anual 
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