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MOTIVA IA
(fundamentat pe analiza mediului intern i extern realizat în PDI)
coala Gimnazial Dr. Aurel Vlad Or tie r spunde nevoilor de instruire i educare ale
copiilor din acest circumscrip ie colar .
Respectând tradi iile locale i na ionale i cuceririle tiin elor moderne, colectivul de cadre
didactice depune mari eforturi pentru educarea tinerei genera ii în spiritul respect rii drepturilor i
libert ilor fundamentale ale omului, al demnit ii i al toleran ei, al schimbului liber de opinii.
Formarea personalit ii umane este finalitatea pe care o realiz m prin însu irea cuno tin elor
tiin ifice, a valorilor culturii na ionale i universale. La fel de important este cultivarea
sensibilit ii fa de valorile moral-civice, fa de respectul pentru natura i mediul înconjur tor.
coala Gimnazial Dr. Aurel Vlad Or tie î i propune, bazându-se pe sprijinul comunit ii,
s contribuie la dezvoltarea personalit ii copiilor, la profesionalizarea lor i la integrarea social .
Strategia de evaluare intern a calit ii se fundamenteaz pe proiectul de dezvoltare
institu ional . Strategia adoptat deriv din analiza SWOT i const în valorificarea punctelor tari
i a oportunit ilor oferite de mediul extern, în scopul amelior rii punctelor slabe i al diminu rii
amenin rilor.
În urma acestei diagnoze i în acord cu PDI, planificarea i organizarea activit ii de
evaluare i asigurare a calit ii se raporteaz la urm toarele inte strategice:
1.
Asigurarea calității actului educațional
2.
Formarea continuă a cadrelor didactice în perspectiva unui învățământ activparticipativ , centrat pe elev.
3.
Crearea unui climat de siguranță fizică și libertate de gândire și exprimare
4.
Dezvoltarea de proiecte/parteneriate educaționale (locale, județene, naționale)
5.
Redimensionarea relației școală-familie-comunitate.

PROIECTAREA ŞI PLANIFICAREA
ACTIVIT II DE EVALUARE A CALIT
intele şi abord rile strategice ale evalu rii calit ii:
Termene/Roluri/
inte strategice
Abord ri strategice
Responsabilit i
1. Asigurarea
 Stabilirea unei strategii Semestrial
calit ii actului
care s vizeze
Directorul colii
educa ional
îmbun t irea calit ii
Coordonatorul
educa iei;
CEAC
 Implementarea i
Coordonatorul
evaluarea acestei
comisiei de
strategii;
perfec ionare
 Participarea echipei
Coordonatorii
manageriale, a cadrelor comisiilor metodice
didactice la cursuri de
i catedrelor
management
Consiliul pentru
educa ional;
curriculum
 Preg tirea elevilor
Resposabilul
capabili
cabinetului de
de performan la
informatic
concursuri i olimpiade
colare;
 Creearea unui
curriculum la decizia
colii(CD ) în
concordan cu
resursele umane i
materiale existente în
coal ;
 Utilizarea cabinetului
de informatic , a
echipamentelor TIC
2. Formarea
 Participarea cadrelor
Semestrial
continu a cadrelor
didactice la cursuri de
Coordonatorul
didactice în
perfec ionare organizate comisiei de
perspectiva unui
de I J, CCD;
perfec ionare
înv mânt active
 Participarea activ a
participativ , centrat
cadrelor didactice la
pe elev.
consf tuiri, cercuri
pedagogice, comisii
metodice, alte forme de
perfec ionare;
 Diversificarea ofertei
CD ;
 Consultarea elevilor i
p rin ilor pentru
stabilirea disciplinelor
op ionale.
Încheierea unui contract cu o
Întreg anul colar
3. Crearea unui
firm specializat în vederea
Consilier educativ
climat de siguran
asigur rii securit ii elevilor;
Înv tori i
fizic i libertate de Realizarea de parteneriate cu
dirigin i
gândire i exprimare diferite institu ii, cu poli ia de
proximitate, cu Jandarmeria, cu
serviciul de Circula ie al

II

Rezultate bune i foarte
bune ob inute de elevi
la:
-evalu rile ini iale,
formative i sumative;
-examenul na ional de
evaluare na ional ;
-concursuri i olimpiade
colare;
-alte concursuri,
seminarii, simpozioane.

Utilizarea în procesul
instructive educativ a
unor strategii activeparticipative, centrate
pe elev.

Asigurarea unui climat
de securitate pentru
elevii colii;
Dobândirea de
competen e de
comunicare i sociale
necesare unei societ i

Poli iei locale;
Libertatea apartenen ei la culte
religioase în conformitate cu
tradi ia familiei;
Realizarea/între inerea site-ului
colii, editarea unei reviste a
colii.
4. Dezvoltarea de
Participarea la cursuri de
proiecte/parteneriate formare pentru elaborarea de
educa ionale
proiecte; Formarea unor
(locale, jude ene,
echipe
na ionale,
pentru întocmirea proiectelor
de parteneriat educa ional;
Cultivarea în rândul elevilor a
nevoii de educa ie permanent ;
Cunoa terea standardelor
educa ionale europene.
5. Redimensionarea Realizarea unui parteneriat cu
rela iei coal p rin ii elevilor, la nivelul
familie-comunitate.
colii; Lectorate cu p rin ii pe
diferite teme;
Identificarea i stabilirea în
cadrul edin elor cu p rin ii a
adev ratelor probleme cu care
ei se confrunt în educarea
propriului copil;
Sus inerea unor dezbateri care
au ca scop rezolvarea acestor
probleme;
Implicarea p rin ilor, a
membrilor comunit ii locale în
organizarea i desf urarea
unor activit i educative.

democratice.

Semestrial
Coordonatorii de
parteneriate
educa ionale

Formarea
competen elor necesare
lucrului în echip ;
Promovarea diversit ii
culturale; Dobândirea
de calit i morale
deosebite.

Semestrial
Consiler educativ
Dirigin i

Implicarea p rin ilor, a
membrilor comunit ii
locale în activit i
menite în formarea
personalit ii elevilor;
Colaborare eficient
coal - familiecomunitate.

INSTRUMENTE ȘI PROCEDURI DE EVALUARE INTERN
(AUTOEVALUARE) A CALIT II
PROCEDURA DE EVALUARE INTERN (AUTOEVALUARE) A CALIT II
 Selectarea domeniului, temei (în cazul în care evaluarea nu vizeaz toate domeniile
prev zute în
lege)
 Diagnoza nivelului de realizare
 Judecarea nivelului de realizare
 Identificarea punctelor slabe şi a intelor pentru interven iile de remediere/dezvoltare;
 Crearea unui grup de lucru;
 Modificarea/optimizarea proiectului de dezvoltare institu ional şi a planurilor opera ionale
asociate; Desf şurarea activit ilor de dezvoltare/optimizare/remediere;
 Reaplicarea instrumentului de evaluare.
TIPURI DE INSTRUMENTE PENTRU EVALUAREA INTERN (AUTOEVALUAREA)
CALIT II:
 Fişe şi alte instrumente de evaluare;
 Chestionare;
 Ghiduri pentru interviuri;
 Rapoarte scrise;
 Plan opera ional;
 Fişe de analiz a documentelor şcolii;

MODALIT

I ŞI PROCEDURI DE ÎMBUN T

IRE A CALIT

II

Se selecteaz domeniul şi criteriul/criteriile avute în vedere conform „Standardelor de
acreditare şi de evaluare periodic ” (H.G.21/18.01.2007 sau art. 10 din O.U.G. nr. 75/12.07.2005
aprobat cu complet ri şi modific ri prin LEGEA nr. 87/2006).
Se urm reşte îndeplinirea indicatorilor de performan şi se realizeaz o diagnoz a
nivelului de realizare.
Se judec nivelul de realizare.
Se identific punctele tari, cele slabe şi intele pentru interven iile de remediere/dezvoltare.
Se creeaz un grup de lucru pentru aplicarea m surilor de îmbun t ire (Evaluarea intern
este coordonat şi realizat de c tre CEAC. Pentru zonele de îmbun t ire se poate constitui o alt
echip , se pot stabili responsabili, în func ie de rolul îndeplinit în organiza ie – profesor de
specialitate, responsabil de comisie metodic , de arie curricular etc. care s aplice programul de
îmbun t ire).
Se modific /optimizeaz /completeaz PDI şi planurile opera ionale.
Se desf şoar propriu-zis activit ile de dezvoltare/optimizare/remediere pentru domeniul
selectat.
Se reaplic instrumentul de evaluare.
Pasul 1
CEAC elaboreaz un plan opera ional anual (derivat din strategia aprobat ),
cuprinzând proceduri şi activit i de evaluare şi îmbun t ire a calit ii.

Pasul 2
Consiliul de administra ie aprob planul opera ional propus de CEAC

Pasul 3
Realizarea activit ilor de evaluare şi îmbun t ire a calit ii stabilite conform
planific rii.
Monitorizarea şi evaluarea, de c tre membrii CEAC, în func ie de responsabilit ile
specifice,a modului de realizare a activit ilor de evaluare şi îmbun t ire a calit ii.

Pasul 4
Realizarea de c tre CEAC a raportului anual de evaluare intern a calit ii.

Pasul 5
Consiliul de administra ie aprob Raportul anual de evaluare intern a calit ii propus de
CEAC. Consiliul de administra ie revizuieşte, dac este cazul, documentele programatice
şi strategiile de dezvoltare (inclusiv strategia de evaluare intern a calit ii).
Pasul 6
Raportul anual de evaluare intern a calit ii este f cut public şi este trimis c tre
inspectoratul şcolar şi, la cerere, c tre ARACIP.
Coordonator CEAC, Dreptate Ioana

