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                                            STRATEGIE DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII 

 2015-2016 
ŢINTE 

STRATEGICE 

ABORDĂRI STRATEGICE TERMENE / 

RESPONSABILI

TĂŢI 

AVANTAJE MODALITĂ

ŢI 

IMPLEMEN

TARE 

INSTRUM

ENTE 

AUTOEVA

LUARE 

PROCEDURI 

ÎMBUNĂTĂŢIRE 

A.Capacitatea 

instituţională 

a. structuri 

instituţionale 

1. Management 

strategic 

 

 

-Existenţa  proiectului  de  

dezvoltare  pe  termen  mediu  (3-5  

ani)   

-Elaborarea, pe baza proiectului 

de dezvoltare, a planului 

operaţional 

-Existenţa, cel puţin, a   

regulamentelor interne de 

funcţionare prevăzute de legislaţia 

în vigoare 

-Promovarea ofertei educaţionale. 

Septembrie 2015 

Periodic / 

permanent 

Conducerea 

unităţii 

Membrii CEAC 

o buna  
cunoaştere  a 
documentelor,  a 
reglementărilor  
interne  
precum şi  a  
activităţii  
şcolii  de  către  
cadrele 
didactice constituie  
un factor  de 
omogenizare  a 
colectivului,  de  
stimulare a iniţiativei  
sau  constituie o 
garanţie  a  bunei 
desfăşurări  a 
activităţii 
 

Intruniri 

permanente 

în cadrul 

consiliilor 

profesorale / 

sedinţe pe 

comisii / 

şedinţele cu 

părinţii 

satisfacţia  
beneficiaril
or rezultată  
prin  
aplicarea  
de 
chestionare 
-interviuri 

Reactualizarea 

planului 

operaţional, a 

regulamentului de 

ordine internă în 

conformitate cu 

noile reglementări 

2. Management 

operaţional 

Dezvoltarea unor 

parteneriate 

şcolare locale şi 

de anvergură 

naţională şi 

internaţională; 

Promovarea 

imaginii şcolii 

-Funcţionarea curentă a 

organizaţiei şcolare fără perturbări 

majore 
-promovarea  performantelor scolii  
în  cadrul comunităţii  locale 
 

-Asigurarea   serviciilor medicale 

pentru elevi, conform legislaţiei în 

vigoare 
-Respectarea sistemelor şi a 
procedurilor de sănătate şi 
securitate a muncii şi de PSI 
prevăzute de legislaţia în vigoare 

Permanent  

Conducerea 

unităţii 

Resp. CEAC 

Membrii CEAC 

Întocmirea 

documentelor, a 

rapoartelor, 

asigurarea existenţei 

cabinetului medical 

şi al celui psiho – 

pedagogic duc la 

înlesnirea derulării 

procesului instructiv-

educativ 

dotarea  cu  
materiale 
necesare  
precum şi 
dotarea 
cabinetului  
psihopedagog
ic  
activitatea  
Consiliului  
reprezentativ  
al  părinţilor 
 

raport  de  
activitate  
al 
cabinetulu
i medical,  
al  
cabinetulu
i 
psihopeda
gogic,  al 
catedrelor , 
comisiilor pe 
discipline , 
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pentru 
activităţile desfăşurate în tipul 

respectiv de organizaţie 

-Asigurarea serviciilor de 

orientare şi consiliere pentru elevi, 

conform legislaţiei în vigoare - de 

preferinţă prin cabinete proprii 

evidenta/ 
funcţionalita
tea 
parteneriatul
ui 
 

A.Capacitate 

instituţională 

b.Baza materiala 

finalizarea 

investiţiei 

obiectiv  

«Extindere 

Şcoala Nr.18 » 

Înfiinţarea unui nou spaţiu şcolar 

Folosirea eficientă a spaţiilor 

şcolare pe baza unei planificări 

riguroase. 

 

Permanent  

Conducerea 

unităţii 

 

Fluidizarea orelor de 

curs şi a programului 

elevilor 

Realizare 

unui orar 

riguros pe 

trei ture 

Afişarea 

orarului , a 

sălilor de 

clasă, a 

orelor de 

începere a 

cursurilor 

Realizarea noului 

local 

A.Capacitate 

instituţională 

c.resurse umane  

Creşterea 

performanţelor 

şcolare 

Încurajarea 

participării 

cadrelor didactice 

la programele de 

formare continuă 

-acoperirea si continuitatea cu 

personal didactic calificat 

-Acoperirea cu personal didactic 

titular angajat este de cel puţin 

50%. Pentru restul   personalului, 

există contracte de muncă pe 

durată determinată (suplinire şi / 

sau cumul) sau contracte de 

colaborare 
-Acoperirea cu personal didactic 
auxiliar şi nedidactic calificat este 
de cel puţin 75%. 
 

Permanent  

Conducerea 

unităţii 

 

Oferă elevilor cadre 

didactice calificate 

care să producă 

performanţă şi 

rezultatele aşteptate 

la olimpiade îi 

concursuri judeţene / 

naţionale 

-lecţii  
deschise 
calendarul  
concursurilo
r, 
spectacolel
or, 
evenimentelo
r 
sportive  sau  

culturale  

- participarea 

la cursuri de 

formare 

continuă a 

cadrelor 

didactice 

 

Întruniri  |  
analize  | 
comunicări 
afişarea  
rezultatelor 
discuţii 
rezultatele  
obţinute 
diplome 
frecvenţa  
acţiunilor 
raport  
număr  de 
cereri/ 
număr  de 
participări 
 

Creşterea 

procentului de 

promovabilitate la 

nivel de şcoală şi 

diminuarea 

eşecului şcolar 

 
B. Eficacitate 

educaţională 

a. conţinutul 

Diversificarea ofertei locale 

de curriculum; 

Realizarea programelor de 

Începutul 

anului şcolar 

Conducerea 

Atragerea elevilor 

Implicarea activa 

a parintilor in 

atragerea  unui  
număr  mai mare  
de  parteneri 
educaţionali  din 

Întruniri  |  analize  | 
comunicări 
afişarea  rezultatelor 

Informarea 

părinţilor cu 

privire la oferta de 
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programelor de 

studio 

1.oferta 

educaţională 

Adaptarea 

ofertei 

educaţionale la 

nevoile de 

formare ale 

elevilor 

pregatire optionala la nivelul 

standardelor invatamantului  

european. 

unităţii 

 

sustinerea 

actiunilor scolii  

Cresterea 

interesului 

unitatilor de 

invatamant 

postgimnazial 

pentru 

scolarizarea 

absolventilor 

nostri 

 

comunitate în  
parteneriate  
documente  
reglatoare în  
conformitate  cu  
cadrul 
general şi intern 
 

discuţii 
rezultatele  obţinute 
diplome 
frecvenţa  acţiunilor 
raport  număr  de 
cereri/ număr  de 
participări 
 

opţionale  

existentă ; 

implicarea 

acestora 

2. Curriculum 

Flexibilizarea 

curricum-ului 

Adecvarea strategiilor şi a 
metodologiei didactice la 
specificul cultural al 
populaţiei şcolare  şi la 
motivaţia fiecărui elev. 
diversificarea  ofertei 
educaţionale  prin 
proiectarea CDS  pornind de  
la  nevoile 
identificate,  de  la 
politicile naţionale, 
judeţene şi locale 
Realizarea unui invatamant 

centrat pe individ, nu pe grup 

Permanent 

Conducerea 

unităţii 

Resp. CEAC 

Membrii 

CEAC 

Cadre didactice 

Creşterea 

increderii elevilor 

in  propriile forte 

Asigurarea 

succesului scolar 

 

imbunătăţirea  
calităţii în  
predare  prin  
stimulare/ 
aplicare de 
metode noi 
acţiuni  de  
voluntariat 
 

afişarea  rezultatelor 
discuţii 
rezultatele  obţinute 
diplome 
frecvenţa  acţiunilor 
raport  număr  de 
cereri/ număr  de 
participări 
 

Comunicare 

strânsă intre 

partenerii 

educaţionali -

profesori - părinţi 

B. Eficacitate 

educaţională 

b. Rezultatele 

învăţării 

1. 

Performanţele 

şcolare 

Creşterea 

performanţelor 

şcolare 

Planificarea activităţilor de 
evaluare ( iniţiale, curente, 
finale) la nivelul   catedrei de 
specialitate şi la nivelul 
unităţii de 
învăţământ. 
Aplicarea testelor iniţiale / 

analiza acestora şi efectuarea 

analizei comparative cu 

ultimele rezultate obţinute 

Implementerea foii de 

parcurs 

Început de an 

şcolar 

Conducerea 

unităţii 

Resp. CEAC 

Membrii 

CEAC 

Cadre didactice 

Monitorizarea 

eficientă şi 

obiectivă a 

elevilor. 

Raportul de 

analiză periodic a 

progresului 

înregistrat 

Îmbunătăţirea 

procesului de 

evaluare 

 

Foaia de parcurs 

Portofoliile elevilor 

Fişa de progres 

Teste de evaluare tip 

Cresterea 

performantelor 

elevilor 

Dezvoltarea 

capacitatii de 

apreciere, 

autoapreciere si 

de raportare la 

nivelul 

colectivului 

2. Performanţe 

extraşcolare 

Popularizarea activităţilor 

extracurriculare în rândul 

Permanent 

Conducerea 

Creşterea 

increderii elevilor 

Implicarea 

elevilor în cât 

Ateliere de lucru cu 

elevii 

O mai larga 

distribuire a 
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Dezvoltarea 

parteneriatelor 

personalului şcolii, al 

elevilor, al părinţilor 
Înregistrarea 
rezultatelor la 
activităţile 
extracurriculare 
prezente în 
oferta şcolii, 
inclusiv a 
impactului 
acestor activităţi 
asupra 
grupurilor-ţintă.  
 

unităţii 

Resp. CEAC 

Membrii 

CEAC 

Cadre didactice 

in  propriile forte 

Asigurarea 

succesului scolar 

 

mai multe 

activităţi 

extracurriculare, 

concursuri; 

Confectionarea de 

material didactic 

despre traditii, 

obiceiuri ale 

poporului nostrum 

elevilor in functie 

de interese si 

aptitudini 

Cresterea 

succesului scolar 

Cresterea ponderii 

elevilor 

participanti la 

concursurile pe 

discipline 

B. Eficacitate 

educaţională 

c. Activitate de 

cercetare 

ştiinţifică / 

metodică 

1. Activitate  

ştiinţifică 

Imbunatatirea cercetarii 

stiintifice 

-cresterea nr de publicatii in 

tara si in strainatate 

-analizarea de catre referenti 

a materialelor publicate 

- cresterea nr de cadre 

implicate in activităţi de 

cercetare 

-analiza cercetarii stiintifice 

la nivel de catedra printr-o 

evaluare la nivel judetean, 

national international. 

Permanent 

Conducerea 

unităţii 

Resp. CEAC 

Membrii 

CEAC 

Cadre didactice 

Perfecţionarea 

cadrelor didactice 

va duce la o mai 

bună pregătire a 

elevilor  

Raportul 

managerial 

semestrial si 

annual 

Reviste publicatii 

ISBN sau ISSN 

Diplome/atestate/ade

verinte sau certificate 

de absolvire a unor 

astfel de cursuri 

Prezentarea 

permanentă a 

ofertei cursurilor 

de formare  

B. Eficacitate 

educaţională 

c. Activitate de 

cercetare 

ştiinţifică / 

metodică 

2. Activitate 

metodică 

Încurajarea 

participării 

cadrelor 

didactice la 

Perfectionare si formare 

continua - reforma curriculei 

existente 

-flexibilizarea  directiilor de 

studiu pt a putea fi 

recunoscute creditele 

interjudetene. 

cresterea nr de cadre inscrise 

in programe masterale şi alte 

forme de dezvoltare 

profesională 

Permanent 

Conducerea 

unităţii 

Resp. CEAC 

Membrii 

CEAC 

Cadre didactice 

 

Perfecţionarea 

cadrelor didactice 

va duce la o mai 

bună pregătire a 

elevilor 

Raportul 

comisieiu 

metodice de 

perfectionare 

Raportul 

managerial 

semestrial si 

annual 

Suporturi de curs 

CD-uri/dischete, 

casete video/audio 

Prezentarea 

permanentă a 

ofertei cursurilor 

de formare 
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programele de 

formare 

continuă 

ŢINTE 

STRATEGICE 

ABORDĂRI STRATEGICE TERMENE / 

RESPONSABI

LITĂŢI 

AVANTAJE MODALITĂŢI 

IMPLEMENTA

RE 

INSTRUMENTE 

AUTOEVALUARE 

PROCEDURI 

ÎMBUNĂTĂŢIR

E 

C. 

Managementul 

calităţii 

a. Strategii şi 

proceduri 

pentru 

asigurarea 

calităţii 

 

Realizarea procedurilor şi 

utilizarea instrumentelor de 

autoevaluare instituţională 

Funcţionarea procedurilor 
interne de asigurare a calităţii 
(de proiectare,   de 
monitorizare, de evaluare, de 
revizuire). 
 

Permanent 

Conducerea 

unităţii 

Resp. CEAC 

Membrii 

CEAC 

asigură  
legatura  între 
obiectivele  
propuse  şi 
realizarea  lor  
prin 
implicarea  tuturor 
actorilor 
asigurarea  
transparenţei si  
cunoaşterea  la  
timp  a situaţiei  
reale 
permite  
implicarea  şi  
obţinerea  
satisfacţiei  
corpului  
profesoral în 
mod  transparent 
 

raport  semestrial / 
anual 
chestionare 
|feedback  
evaluare  
sistematică 
sondarea şi 
afişarea 
permanentă a  
rezultatelor 
obţinute 
 

analiza  ritmică 
fişe de  autoevaluare 
grafice/statistice  la  
testele de  evaluare  
iniţială, 
progresivă/ 
normative 
observaţia 
dialogul 
proiecte 
exerciţiul 
interasistenţe 
fişa  de  
(auto)evaluare 
fişa  de  
observaţie 
 

 

b. proceduri 

obiective şi 

transparente de 

evaluare a 

rezultatelor 

învăţării 

Datele privind progresul şi 
dezvoltarea elevilor se culeg 
şi se înregistrează în mod 
sistematic. 
 Existenţa, dacă este cazul, a 

unor planuri remediale 

privind progresul şi 

dezvoltarea elevilor. 

Permanent 

Conducerea 

unităţii 

Resp. CEAC 

Membrii 

CEAC 

monitorizarea  

periodică a  

existenţei  

progresului 
constituirea  şi 
funcţionarea  
structurilor 
responsabile  cu  
evaluarea internă 
a  calităţii: 
 

Organizarea 

colectivelor de 

lucru in domeniul 

inbunatiatirii 

calitatii 

-elaborarea 

standardelor de 

calitate in 

domeniul didactic 

-elaborarea 

procedurilor 

Raportul managerial 

semestrial si annual 

Standarde de calitate 
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privind evaluarea 

personalului 

didactic 

-elaborarea unor 

proceduri de 

monitorizare a 

evolutiei elevilor 

si a absolventilor 

 

 

 

 

 Resp. C.E.A.C. ,  prof. Epuran Carmen Valeria 


