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I. REPERE CONCEPTUALE 

I.1. Repere metodologice privind asigurarea calităţii 
 

            Strategia CEAC are la bază Planul de Dezvoltare Instituțională pentru perioada 2022-2026 și se 

fundamentează pe următoarele acte normative: 

- Regulamentul   de   organizare   şi   funcţionare   a   unităților   de   învățământ preuniversitar 

5447/31.08.2020; 

- Ordonanța de urgență nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului 

de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011; 

- Hotărârea nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea 

autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație; 

- Hotărârea nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a 

standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar; 

- Ordinul nr. 6106/2020 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ 

preuniversitar; 

- Ordonanță de urgență nr. 117/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 

1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului; 

- Ordonanța de urgență nr. 94/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 

1/2011, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea 

calității educației; 

- Ordonanța de urgență nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile 

educației, cercetării, formării profesionale și sănătății; 

- Ordonanța de urgență nr. 48/2018 privind drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ 

înființate în procesul de organizare a rețelei școlare și pentru modificarea și completarea Legii educației 

naționale nr. 1/2011, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației; 

- Ordonanța de urgență nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de 

învățământ; 

https://lege5.ro/Gratuit/gm4demrtgazq/ordonanta-de-urgenta-nr-141-2020-privind-instituirea-unor-masuri-pentru-buna-functionare-a-sistemului-de-invatamant-si-pentru-modificarea-si-completarea-legii-educatiei-nationale-nr-1-2011?d=21.08.2020
https://lege5.ro/Gratuit/gm4demrtgazq/ordonanta-de-urgenta-nr-141-2020-privind-instituirea-unor-masuri-pentru-buna-functionare-a-sistemului-de-invatamant-si-pentru-modificarea-si-completarea-legii-educatiei-nationale-nr-1-2011?d=21.08.2020
https://lege5.ro/Gratuit/gm4demrtgazq/ordonanta-de-urgenta-nr-141-2020-privind-instituirea-unor-masuri-pentru-buna-functionare-a-sistemului-de-invatamant-si-pentru-modificarea-si-completarea-legii-educatiei-nationale-nr-1-2011?d=21.08.2020
https://lege5.ro/Gratuit/gm4demrtgazq/ordonanta-de-urgenta-nr-141-2020-privind-instituirea-unor-masuri-pentru-buna-functionare-a-sistemului-de-invatamant-si-pentru-modificarea-si-completarea-legii-educatiei-nationale-nr-1-2011?d=21.08.2020
https://lege5.ro/Gratuit/gm4donruge/ordonanta-de-urgenta-nr-117-2013-privind-modificarea-si-completarea-legii-educatiei-nationale-nr-1-2011-si-pentru-luarea-unor-masuri-in-domeniul-invatamantului?d=30.12.2013
https://lege5.ro/Gratuit/gm4donruge/ordonanta-de-urgenta-nr-117-2013-privind-modificarea-si-completarea-legii-educatiei-nationale-nr-1-2011-si-pentru-luarea-unor-masuri-in-domeniul-invatamantului?d=30.12.2013
https://lege5.ro/Gratuit/gm4donruge/ordonanta-de-urgenta-nr-117-2013-privind-modificarea-si-completarea-legii-educatiei-nationale-nr-1-2011-si-pentru-luarea-unor-masuri-in-domeniul-invatamantului?d=30.12.2013
https://lege5.ro/Gratuit/gqydsojyge/ordonanta-de-urgenta-nr-94-2014-privind-modificarea-si-completarea-legii-educatiei-nationale-nr-1-2011-precum-si-modificarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-75-2005-privind-asigurarea-calitatii-?d=30.12.2014
https://lege5.ro/Gratuit/gqydsojyge/ordonanta-de-urgenta-nr-94-2014-privind-modificarea-si-completarea-legii-educatiei-nationale-nr-1-2011-precum-si-modificarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-75-2005-privind-asigurarea-calitatii-?d=30.12.2014
https://lege5.ro/Gratuit/gqydsojyge/ordonanta-de-urgenta-nr-94-2014-privind-modificarea-si-completarea-legii-educatiei-nationale-nr-1-2011-precum-si-modificarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-75-2005-privind-asigurarea-calitatii-?d=30.12.2014
https://lege5.ro/Gratuit/gqydsojyge/ordonanta-de-urgenta-nr-94-2014-privind-modificarea-si-completarea-legii-educatiei-nationale-nr-1-2011-precum-si-modificarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-75-2005-privind-asigurarea-calitatii-?d=30.12.2014
https://lege5.ro/Gratuit/gqydsojyge/ordonanta-de-urgenta-nr-94-2014-privind-modificarea-si-completarea-legii-educatiei-nationale-nr-1-2011-precum-si-modificarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-75-2005-privind-asigurarea-calitatii-?d=30.12.2014
https://lege5.ro/Gratuit/geztqmbsga4a/ordonanta-de-urgenta-nr-96-2016-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-in-domeniile-educatiei-cercetarii-formarii-profesionale-si-sanatatii?d=15.12.2016
https://lege5.ro/Gratuit/geztqmbsga4a/ordonanta-de-urgenta-nr-96-2016-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-in-domeniile-educatiei-cercetarii-formarii-profesionale-si-sanatatii?d=15.12.2016
https://lege5.ro/Gratuit/geztqmbsga4a/ordonanta-de-urgenta-nr-96-2016-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-in-domeniile-educatiei-cercetarii-formarii-profesionale-si-sanatatii?d=15.12.2016
https://lege5.ro/Gratuit/gi4dkmbqgaya/ordonanta-de-urgenta-nr-48-2018-privind-drepturile-elevilor-scolarizati-in-unitati-de-invatamant-infiintate-in-procesul-de-organizare-a-retelei-scolare-si-pentru-modificarea-si-completarea-legii-educa?d=18.06.2018
https://lege5.ro/Gratuit/gi4dkmbqgaya/ordonanta-de-urgenta-nr-48-2018-privind-drepturile-elevilor-scolarizati-in-unitati-de-invatamant-infiintate-in-procesul-de-organizare-a-retelei-scolare-si-pentru-modificarea-si-completarea-legii-educa?d=18.06.2018
https://lege5.ro/Gratuit/gi4dkmbqgaya/ordonanta-de-urgenta-nr-48-2018-privind-drepturile-elevilor-scolarizati-in-unitati-de-invatamant-infiintate-in-procesul-de-organizare-a-retelei-scolare-si-pentru-modificarea-si-completarea-legii-educa?d=18.06.2018
https://lege5.ro/Gratuit/gi4dkmbqgaya/ordonanta-de-urgenta-nr-48-2018-privind-drepturile-elevilor-scolarizati-in-unitati-de-invatamant-infiintate-in-procesul-de-organizare-a-retelei-scolare-si-pentru-modificarea-si-completarea-legii-educa?d=18.06.2018
https://lege5.ro/Gratuit/gi4dkmbqgaya/ordonanta-de-urgenta-nr-48-2018-privind-drepturile-elevilor-scolarizati-in-unitati-de-invatamant-infiintate-in-procesul-de-organizare-a-retelei-scolare-si-pentru-modificarea-si-completarea-legii-educa?d=18.06.2018
https://lege5.ro/Gratuit/gi4dkmbqgaya/ordonanta-de-urgenta-nr-48-2018-privind-drepturile-elevilor-scolarizati-in-unitati-de-invatamant-infiintate-in-procesul-de-organizare-a-retelei-scolare-si-pentru-modificarea-si-completarea-legii-educa?d=18.06.2018
https://lege5.ro/Gratuit/gm3dqnrtgi3a/ordonanta-de-urgenta-nr-58-2020-privind-luarea-unor-masuri-pentru-buna-functionare-a-sistemului-de-invatamant?d=29.04.2020
https://lege5.ro/Gratuit/gm3dqnrtgi3a/ordonanta-de-urgenta-nr-58-2020-privind-luarea-unor-masuri-pentru-buna-functionare-a-sistemului-de-invatamant?d=29.04.2020
https://lege5.ro/Gratuit/gm3dqnrtgi3a/ordonanta-de-urgenta-nr-58-2020-privind-luarea-unor-masuri-pentru-buna-functionare-a-sistemului-de-invatamant?d=29.04.2020
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I.2. Definiţii 

Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului 

acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate. 

 

Evaluarea calităţii educaţiei constă în examinarea multicriterială a măsurii în care o organizaţie 

furnizoare de educaţie şi programele acesteia îndeplinesc standardele şi standardele de referinţă. Atunci 

când evaluarea calităţii este efectuată de însăşi organizaţia furnizoare de educaţie, aceasta ia forma 

evaluării interne. Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de o agenţie naţională sau internaţională 

specializată, aceasta ia forma evaluării externe. 

 

Asigurarea calităţii educaţiei este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii 

instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu, prin care se formează 

încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie îndeplineşte standardele de calitate. 

Asigurarea calităţii exprimă capacitatea unei organizaţii furnizoare de a oferi programe de educație în 

conformitate cu standardele anunţate. Aceasta este astfel promovată încât să conducă la îmbunătăţirea 

continuă a calităţii educaţiei. 

 

Controlul calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi 

postliceal presupune activităţi şi tehnici cu caracter operaţional, aplicate sistematic de o autoritate de 

inspecţie desemnată pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite. 

 

Îmbunătăţirea calităţii educaţiei presupune evaluare, analiză şi acţiune corectivă continuă din partea 

organizaţiei furnizoare de educaţie, bazată pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, 

precum şi pe alegerea şi aplicarea standardelor de referinţă. 

 

I.3. Metodologia asigurării calităţii în educaţie 

Metodologia asigurării calităţii în educaţie cuprinde următoarele componente: 

- criterii; 

- standarde şi standarde de referinţă; 

- indicatori de performanţă; 

- calificări. 
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Calitatea în educaţie este asigurată prin următoarele procese: 

- planificarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţării; 

- monitorizarea rezultatelor; 

- evaluarea internă a rezultatelor; 

- evaluarea externă a rezultatelor. 

 

 

Componentele şi procesele de asigurare a calităţii şi relaţiile dintre ele se diferenţiază în funcţie de: 

- nivelul de învăţământ şi, după caz, al calităţii; 

- tipul organizaţiei furnizoare de educaţie; 

- tipul programului de studii. 

 

 

I.4. Explicarea termenilor specifici 

 

 

Criteriul se referă la un aspect fundamental de repartizare şi funcţionare a unei organizaţii furnizoare de 

educaţie. 

Standardul reprezintă descrierea cerinţelor formulate în termen de reguli sau rezultate, care definesc 

nivelul numim obligatoriu de realizare a unei activităţi în educaţie. 

Standardul de referinţă reprezintă descrierea cerinţelor care definesc un nivel optimal de realizare a unei 

activităţi de către o organizaţie furnizoare de educaţie, pe baza bunelor practici existente la nivel 

naţional, european sau mondial. 

Indicatorul de performanţă reprezintă un instrument de măsurare a gradului de realizare a unei activităţi 

desfăşurate de o organizaţie furnizoare de educaţie prin raportare la standarde, respectiv la standardele 

de referinţă. 

Calificarea este rezultatul învăţării obţinut prin parcurgerea şi finalizarea unui program de studii 

profesionale sau universitare. 

 

I.5. Domenii şi criterii 

Asigurarea calităţii educaţiei se referă la următoarele domenii şi criterii: 

A) Capacitatea instituţională, care rezultă din organizarea internă şi infrastructura disponibilă, definită 

prin următoarele criterii: 

a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale; 

b) baza materială și optimizarea utilizării bazei materiale; 
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c) resursele umane și capacitatea instituției de atragere a resurselor umane externe instituției și din 

afara țării, în condițiile legii. 

 

B) Eficacitatea educaţională, definită ca valoare adăugată şi valoare creată de furnizorul de 

educaţie, cu următoarele criterii: 

a) conţinutul programelor de studiu care defineşte oferta educaţională a furnizorului de educaţie, 

curriculumul naţional; 

b) rezultatele învăţării, cu evaluarea rezultatelor şcolare şi a activităţilor extracurriculare; 

c) angajabilitatea; 

d) activitatea financiară a Colegiului Tehnic  “Henri Coandă” Timișoara 

 

 

C) Managementul calităţii, care se concretizează prin următoarele criterii: 

a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii prin autoevaluare instituţională, implementarea 

managementului calităţii la nivelul organizaţiei, revizuirea periodică a ofertei educaţionale a şcolii şi 

optimizarea procedurilor de evaluare a învăţării; 

b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor de studiu concretizate 

în oferta educaţională a şcolii şi proiectul de dezvoltare instituţională a Colegiului Tehnic  “Henri 

Coandă” Timișoara; 

c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării inclusiv de către elevi; 

d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral; 

e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării; 

f) baza de date actualizată sistematic referitoare la asigurarea internă a calităţii, ca interfaţă a Colegiului 

Tehnic  “Henri Coandă” Timișoara cu beneficiarii direcţi şi cu cei indirecţi prin care este făcută 

vizibilă întreaga activitate a Colegiului Tehnic  “Henri Coandă” Timișoara 

g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, 

certificatele, diplomele şi calificările oferite; 

h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii, prin care este vizată direct 

activitatea C.E.A.C. în evaluarea internă a Colegiului Tehnic  “Henri Coandă” Timișoara  

i) acuratețea raportărilor prevăzute de legislația în vigoare 
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II. DIAGNOZA MEDIULUI PREUNIVERSITAR 

 

 

II.1. Analiza mediului extern 

Când ne referim la mediul extern, avem în vedere următorii factori: legislativi, economici, socio-

culturali, demografici şi factorii contextuali ai organizaţiei educaţionale. 

Activitatea oricărei entităţi economico-sociale este influenţată într-o mare măsură de factorii 

politici, economici, sociali, tehnologici şi ecologici, care se manifestă din mediul în care aceasta îşi 

desfăşoară activitatea. 

Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura politică şi de 

evoluţia economică la nivel local, regional, naţional şi internaţional, de progresul social intern şi de 

integrarea înstructurile şi economice şi culturale ale Uniunii Europene. 

Cuceririle tehnologice, invenţiile şi inovaţiile în domeniul industrial, precum şi necesitatea de a 

păstra un mediu natural ecologic pot contribui la eficientizarea procesului instructiv educativ şi la 

asigurarea finalităţilor educaţionale. De aceea, este necesară o radiografie exigentă a mediului în care îşi 

desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ, pentru a identifica oportunităţile pe care trebuie să le 

valorifice proiectul de dezvoltare instituţională în scopul maximizării rezultatelor. 

Factorii legislativi 

Legea Educaţiei Naţionale, publicată pe 10 ianuarie 2011 în Monitorul Oficial, aduce 

schimbări majore pe următoarele componente ale sistemului educaţional preuniversitar: 

 Structura învăţământului preuniversitar 

S-au reconfigurat ciclurile de studii. 

 Curriculum-ul naţional 

Conform noii legi, curriculum este tratat transdisciplinar, se pune accent pe competenţe: 

comunicare în limba română/limba maternă, comunicare în limbi străine, matematică, ştiinţe şi 

tehnologie, digitale, de utilizare a tehnologiei informaticii, sociale şi civice, antreprenoriale, de 

sensibilizare şi de expresie culturală, de a învăţa să înveţi. 

 Evaluări naţionale 

S-au introdus: examene transdisciplinare, portofoliul educaţional şi probele de admitere specifice 

unităţii şcolare, evaluarea competenţelor elevilor la fiecare sfârșit de ciclu 

 Consiliul de administraţie din liceu, este constituit atât din cadre didactice, cât şi din un 

reprezentant al primarului, reprezentanţi ai consiliului local, reprezentanţi ai părinţilor dar şi un 

observator- reprezentant al elevilor (la liceu). 
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 Finanţarea învăţământului 

Finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cuprinde finanţarea de bază, finanţarea 

complementară şi finanţarea suplimentară. 

 Statutul cadrelor didactice 

 Relaţia şcoală-familie/comunitate capătă o nouă dimensiune prin formalizarea acesteia, odată cu 

încheierea unui contract educaţional între unităţile de învăţământ şi părinţi. Este încurajată 

implicarea părinţilor în deciziile unitatii, fiind reprezentaţi în mod semnificativ în Consiliile de 

Administraţie, în Comisia de Evaluare si Asigurare a Calităţii. 

 

PARTEA 1. MOTIVAŢIA 

 

( fundamentată pe analiza mediului intern și extern realizată în PDI) 

 

Derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii vizând 

următoarele aspecte: 

o Dezvoltarea individuală a copilului facilitând accesul la educaţie nondiscriminator; 

o Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ atât pentru beneficiarii direcţi, cât şi 

pentru beneficiarii indirecţi ai serviciilor educaţionale oferite; 

o Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare 

personală permanentă; 

o Utilizarea instrumentelor educationale moderne, europene si internationale in 

dezvoltarea comunităţii de referinţă; 

o Decizia de a oferi societăţii personalităţi bine pregătite, active şi apte a se integra în 

viaţa şcolară; 

o Conştientizarea comunităţii de referinţă privind protecţia mediului şi a consumatorului 

de servicii educaţionale; 

o Facilitarea contactelor culturale dintre societatea românească si reprezentanţii altor 

societăţi, din perspectiva stabilirii echilibrului între valorile naţionale şi globale; 

o Promovarea unei imagini pozitive României pe plan international şi facilitarea 

condiţiilor pentru integrarea europeană in plan educaţional; 

Stimularea împlinirii individuale în contextul solidarităţii sociale. 
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Unitatea de invățământ îşi propune: 

 Asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi 

autonome si creative, la formarea unor copii sănătoşi, inovativi, eficienţi, activi, cooperanţi care 

să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la orice situaţie in viaţă. 

 Acumularea de către copii/elevi a tehnicilor de muncă intelectuală şi practica necesară instruirii 

si autoinstruirii pe durata intregii vieţi. 

 Insusirea cunostintelor specifice, a valorilor naţionale şi universale. 

 Educarea elevilor in spiritul respectării drepturilor si libertăţilor fundamentale ale omului, al 

demnităţii umane si toleranţei, al schimbului liber de opinii 

 

 

Viziunea școlii 

 

Şcoala urmăreşte o alocare judicioasă a resurselor umane şi materiale, o utilizare rezonabilă şi eficientă a 

energiilor, garantând respectarea principiului egalității de șanse pentru toți factorii implicați în procesul instructiv-

educativ. Astfel, absolvenții instituției noastre vor fi capabili de randament profesional şi personal în contextul socio-

economic și cultural european.  

Viziunea managerială 

Pornind de la aceste deziderate stabilite de documentele educaţionale în vigoare, în anul şcolar 2021-2022 se va 

avea în vedere continuarea şi concentrarea eforturilor pentru ca elevii Colegiului Tehnic “Henri Coandă” să 

dobândească următoarele abilități: 

 o pregătire generală solidă, bazată pe cunoașterea valorilor reale ale societății; 

 cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră; 

 competenţele necesare unei bune integrări pe piața muncii; 

 deprinderi de muncă intelectuală pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

Întreaga activitate va fi organizată astfel încât în şcoală să se creeze  un mediu educaţional profesionist, 

cu  standarde instrucţionale şi morale de cea mai bună calitate, în aşa fel încât să formeze elevi care să poată fi 

capabili: 

 să-şi cunoască propria valoare;  

 să încerce să se autodepăşească;  

 să gândească independent;  

 să-şi rezolve singuri problemele;  

 să-şi planifice sarcini şi să le îndeplinească;  

 să înveţe să se protejeze singuri.  

 să comunice în mod eficient cu ceilalţi. 
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Misiunea 

 
Unitatea noastră, pentru a-și îndeplini viziunea trebuie să: 

 Creeze în liceu un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale 

şi morale înalte. 

 Focalizeze eforturile pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală bună, cunoştinţe 

aprofundate, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală pentru 

a putea învăţa pe tot parcursul vieţii. 

 Deschidă școala spre comunicare astfel încât să devină ea însăși o comunitate  bazată pe 

respectul reciproc și autodisciplină, cu o personalitate bine definită. 

 

Valori 

 

 Profesionalismul- a fi cel mai bun în domeniul său de activitate 

 Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest  

 Cooperarea– a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi 

 Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, 

faţă de propria persoană.  

 Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii 

pentru propriile acţiuni. 

 Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a avea un 

comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare. 
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                                                          PARTEA a 2-a 

     ANALIZA  S.W.O.T. 

 
Pentru a realiza o mai bună diagnoză a instituţiei de învăţământ am apelat la 

analiza S.W.O.T., analizând atât mediul intern cât şi cel extern, pe următoarele 

paliere: 

Curriculum 

Resurse umane 

Resurse materiale şi financiare 

Relaţii cu comunitatea 
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Curriculum 
 

PUNCTE 
TARI 

PUNCTE SLABE 

 Școala dispune de material curricular (planuri-

cadru, programe școlare,manuale, auxiliare 

curriculare– ghiduri, îndrumătoare) în 

conformitate cu legislația în vigoare; 

 Atingerea obiectivelor propuse în planul 

managerial; 

 Întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi 

semestriale realizate conform cu noile programe; 

 În general, cadrele didactice parcurg 

ritmic toate unităţile de învăţare; 

 Evaluarea curentă a elevilor este 

monitorizată; 

 Cu ocazia inspecţiilor speciale, cu mici 

excepţii,  cadrele didactice inspectate au fost 

apreciate cu note de 10 sau calificate FB; 

 Se derulează programe speciale de pregătire a 

elevilor pentru concursuri şi olimpiade; 

 Cu unele excepţii, conținuturile au fost 

parcurse integral și ritmic, tezele au fost date 

și notele au fost consemnate în cataloage în 

termenul stabilit, orele de recapitulare finală 

au pus accent pe operaționalizarea noțiunilor 

teoretice, pe aplicare în practică; 

 Pregătire suplimentară cu elevii pentru 

examenul de bacalaureat; 

 Implicarea elevilor și a cadrelor didactice în 

organizarea unor sesiuni suplimentare de 

simulare a examenului de bacalaureat; 

 Rezultate relativ bune la nivel național și 

județean la concursurile și olimpiadele 

școlare; 

 Utilizarea softurilor educaționale; 

 Informare din surse variate. 

 Centrarea proiectelor didactice, uneori, 

pe conținuturi și nu pe competențe; 

 Utilizare insuficientă a 

echipamentelor moderne în 

procesul instructiv-educativ; 

 Dificultatea utilizării softurilor 

educaționale în activitatea didactică 

din cauza accesului limitat în 

laboratorul multimedia; 

 Neimplicarea în proiecte educaționale mai 

ample; 

 Inexistența unor cabinete de specialitate 

(sunt folosite ca săli de clasă) și slaba 

dotare a unora  din cele  existente; 

 Prezenţa redusă la orele de pregătire 

suplimentară pentru Bacalaureat; 

 Resurse financiare insuficiente pentru 

diverse competiții și deplasări; 

 Lipsa auxiliarelor curriculare de 

specialitate ; 

 Inexistența unor ateliere cu o minimă 

dotare actualizată cerințelor actuale pentru 

desfășurarea practicii claselor a 9 de 

mecanică si electronică.  
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OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 Implicarea elevilor școlii în programe și 

proiecte educaționale; 

 Posibilitatea reînnoirii fondului de carte, 

auxiliare și manuale școlare în funcție de 

cerințele programelor școlare; 

 Folosirea eficientă a mijloacelor de învăţământ; 

 Folosirea metodelor activ-participative care să 

favorizeze înţelegerea ideilor şi conceptelor, 

valorificarea experienţei proprii a elevilor; 

 Cadru natural variat, cultură locală bogată, sunt 

premise pentru activități interesante, specifice 

ariei curriculare;  

 Pregătirea şi susţinerea unor lecţii inter- şi 

transdisciplinare care să capteze interesul 

elevilor; 

 Parteneriate  cu agenți economici serioși pentru 

efectuarea practicii comasate a elevilor claselor 

a IX,X, XI și a XII a ; 

 Oportunitați de practică a elevilor din cl.a XI-a 

A,B,C în Portugalia prin proiect Erasmus+; 

 Comunicare eficientă cu I.S.J; 

 Participarea la sesiuni de comunicări la nivel 

local, judeţean, naţional şi internaţional; 

 Colegiul nostru este centru de pregătire pentru 

E.C.D.L.; 

 Promovabilitatea ridicată la examenul de 

Bacalaureat (80%), ne plasează al doilea liceu 

tehnologic din județ; 

 Elevii școlii dispun de echipamente care să le 

permită desfășurarea în condiții optime a orelor 

online, o parte din acești beneficiind de 

laptopuri oferite de școală prin proiectul ROSE;  

 Utilizarea de către profesori și elevi a platformei 

Google Classroom în activitățile instructiv-

educative; 

  Fluctuație și inconsecvență în 

legislația destinată învățării; 

  Fluctuaţie mare de cadre didactice și 

lipsa continuității la clasă; 

  Profilul tehnic este mai puțin 

solicitat de la an la an de absolvenții 

de gimnaziu; 

 Adaptarea dificilă a elevilor aparţinând 

profilului mecanic la cerințele 

programelor elaborate de MEN din cauza 

lacunelor acumulate pe parcursul ciclului 

gimnazial și materializate în notele mici 

de la examenul de admitere laliceu; 

  Evitarea  responsabilităţilor; 

  Dezinteresul angajatorilor de a investi în 

formarea profesională; 

  Unele disfuncţionalităţi în receptarea 

modificărilor legislative de către 

beneficiarii procesului de educaţie (elevi, 

părinţi);  

  Inerţia, rutina susţinută de slaba 

motivare a unor cadre didactice pentru 

atingerea standardului profesional;  

  Desființarea unor specializări ca urmare 

a lipsei profesorilor ingineri și a 

maiștrilor;  
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Resurse umane 

 

Puncte tari 

 

Puncte slabe 

 Gradul de acoperire cu personal didactic și 

didactic auxiliar calificat este de 100 %. 

 Derularea programelor de formare / 

dezvoltare profesională; 

 Majoritatea membrilor colectivului 

didactic manifestă disponibilitate în 

folosirea metodelor eficiente de predare - 

învăţare; 

 Relaţiile profesor-elev, sunt, cu mici 

excepţii, în concordanţă cu standardele 

reformei: "Relaţii de parteneriat", 

"Colaborare în interesul ambelor 

părţi(profesor-elev)"; 

 Rezultatele unor cadre didactice în ceea ce 

priveşte: învăţământul de performanţă, 

stimularea competiţiei, admiterea în 

învăţământul superior; 

 Interesul cadrelor didactice pentru 

autoperfecţionare (participare la activităţi 

metodice, înscrierea şi pregătirea pentru 

susţinerea gradelor didactice); 

 Preocupări privind evaluarea unitară a 

activităţii elevilor şi modernizarea 

tehnicilor de evaluare. 

 Rezistenţa unor cadre didactice la 

eliminarea unor metode tradiţionale de 

predare-învăţare şi promovării unor metode 

interactive, participative care presupun 

alocarea unui timp mai mare pregătirii 

lecţiilor; 

 Implicarea insuficientă a cadrelor didactice 

în activităţi extracurriculare, recreative, în 

consolidarea colectivului clasei dincolo de 

activitatea şcolară; 

 Nu toţi profesorii au cunoştinţe de aplicare 

a principalelor repere teoretice ale 

managementului clasei (planificare, 

organizare, coordonare, control, evaluare, 

decizie, intervenţie în situaţie de criză şi 

gestionarea situaţiilor de  criză 

educaţională, etc). 

 Fluctuația cadrelor didactice cu statut de 

suplinitor. 

 Parte din cadrele didactice au fracțiuni de 

normă în unitatea noastră și astfel nu pot fi 

cooptate în comisii de lucru; 

 Penuria profesorilor ingineri și a 

maiștrilor  pentru specializările mecanică și 

electronică; 

 Supraîncărcarea normelor pentru profesorii 

ingineri (titulari ai școlii) din domeniul 

tehnic pentru a acoperi lipsa cadrelor mai 

sus menționate; 

 Lipsa unor metodologii importante care să 

permită flexibilitatea întregii activități 

educative; 

 Supraîncărcarea fişei postului personalului 

de conducere, îndrumare şi control, cadre 

didactice etc.; 

 Suprapunerea lucrărilor urgente şi termene 

nerealiste pentru unele lucrări solicitate de 

inspectoratele şcolare sau MEN; 
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Oportunități 
 

Amenințări 

 Existenţa cadrului legislativ favorabil - 

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 care 

prevede că învăţământul este "prioritate 

naţională"; 

 Derularea unor programe europene 

privind perfecţionarea activităţii cadrelor 

didactice; 

 Meserii atractive cu cerinţă pe piaţa 

muncii; 

 Parteneriate cu mediul de afaceri din oraş; 

 Parteneriate cu şcoli din străinătate şi 

elaborare de proiecte internaţionale; 

 

 Interesul scăzut al părinţilor privind 

activitatea şcolară a propriilor copii și, 

evident, colaborarea insuficientă cu 

şcoala; 

 Curriculum-ul naţional propune 

programe şcolare încărcate, care,în 

general, vizează multe date, rezultate 

nesemnificative, conducând la un 

învăţământ teoretizat şiabstractizat; 

Lipsa unor "formule" de perfecţionare 

eficiente pentru personalul didactic şi 

didactic auxiliar; 

 Salarizarea modestă conduce la migraţia 

specialiştilor către alte sectoare 

economice mai bine remunerate (din 

acest motiv şcoala se confruntă cu lipsa 

profesorilor); 

 Materiale didactice şi documentaristice 

scumpe, imposibil de procurat direct de 

către şcoală sau de către profesor. 
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Resurse materiale şi financiare 

 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 Dotarea sălilor de clasă cu conexiune la Internet; 

 Dotarea sălilor de clasă cu mobilier școlar modular 

nou; 

 Existența sistemului de monitorizarea audio-video ce 

cuprinde sălile de clasă, alte spații comune în care se 

desfășoară activități didactice, curtea școlii; 

 Elevii școlii dispun de echipamente care să le 

permită desfășurarea în condiții optime a orelor 

online, o parte din acești beneficiind de laptopuri 

oferite de școală prin proiectul ROSE;  

 Existenţa a două cabinete dotate cu smart board 

 Implicarea unor cadre didactice în utilizarea 

frecventă a tehnicii de calcul, a  video-

proiectorelor şi a tablei interactive; 

 Existenţa unei sălii de sport dotate şi a terenului 

în aer liber; 

 Fondul de carte al bibliotecii satisface nevoile 

elevilor; 

 Existenţa unui cabinet de consiliere 

psihopedagogică şi a unui profesor psiholog 

calificat; 

 Existenţa unui cabinet de consiliere şi orientare 

şcolară şi profesională coordonat de psihologul 

şcolar: 

 Posibilitatea asigurării cazării şi mesei prin 

internat şi cantină 

 Realizarea unei corespondenţe cu părinţii in 

timp real prin implementarea catalogul 

electronic pentru toţi elevii 

 Utilizarea de către profesori și elevi a platformei 

GoogleClassroom în activitățile instructiv-educative; 

 Existenţa unei baze de date privind elevii, cadrele 

didactice, normarea, mişcările de personal, 

examenele naţionale, documente şi situaţii contabile 

etc.;  

 Colaborarea eficientă şi promptă cu instituţiile 

administraţiei publice locale şi teritoriale;  

 Colaborarea eficientă cu partenerii sociali – 

sindicatele din învăţământul preuniversitar; 

 Colaborarea eficientă cu agenţii economici 

reprezentativi  

 

 Starea de degradare a corpurilor de clădire ale 

școlii (corp principal, atelier, sală de sport, 

cămin); 

 Slabă dotare cu echipamente și materiale 

didactice a atelierelor și laboratoarelor de 

specialitate. 

 Alocarea de resurse financiare insuficiente 

de către comunitatea locală; 

 Necorelarea salariilor cu ritmul inflaţiei și 

prin nemotivarea tinerilor absolvenţi pentru 

o carieră didactică; 

 Birocratizarea excesivă în toate 

compartimentele de activitate; 

 Pericolul consumului de tutun și substanțe 

interzise în rândul elevilor; 

 Inadvertenţe  între programul şcolar şi  

programul de navetă al elevilor; 

 Neîncadrarea în costul standard per elev; 

 Scăderea populaţiei şcolare la nivelul 

judeţului, migrarea populaţiei spre ţări 

europene 
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Oportunităţi Ameninţări 

 Dotarea cu materiale de ultimă generaţie pentru 

laboratoare, tehnică de calcul a unităţilor şcolare 

prin Hotărâri de Guvern;  

 Colaborarea cu Poliţia, Direcţia Generală de 

Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de 

Muncă, Primăria, Prefectura, Mass-media locală 

etc.;  

 Desfășurarea permanentă/periodică a activităților de 

prevenire a abandonului școlar, a combaterii 

bullying-ului în școli sau a altor tipuri de 

comportamente de risc; 

 Monitorizarea stării de sănătate a elevilor şi a 

întregului personal al şcolii;  

 Proiectele educaţionale cu finanţare europeană.  

 Participarea în proiectele Erasmus+. 

 Unele disfuncţionalităţi de comunicare cu 

inspectoratele teritoriale şi unităţile de 

învăţământ;  

 Lipsa unui buget stabil, în conformitate cu cel 

propus şi aprobat de Consiliul de 

administraţie;  

 Interesul şi implicarea scăzută a unor părinţi în 

cunoaşterea şi rezolvarea problemelor şcolii;   

 degradarea avansată a clădirilor (în lipsa 

reabilitării) poate conduce spre un mediu 

nesigur pentru desfășurarea activităților 

didactice. 
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PARTEA a 3-a 

PROIECTAREA ŞI PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII DE EVALUARE A               CALITĂŢII 

ŢINTELE STRATEGICE ALE EVALUĂRII CALITĂŢII (rezultate  

din diagnoza PDI şi ţintele strategice  formulate în PDI): 

 

 

 
 

T1 – Optimizarea procesului de implementare a documentului PAS 

T2 – Corelarea ofertei curriculare cu dinamica cererii de pe piaţa muncii 

T3 – Dezvoltarea resurselor umane din unitate prin cuprinderea în sistemul de formare continuă 

T4 – Îmbunătățirea condițiilor de învățare; 

T5 – Asigurarea serviciilor de consiliere și de orientare pentru carieră tuturor elevilor. 

 
 

MECANISME DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII 

Asigurarea calității procesului instructiv-educativ va avea la bază proceduri de monitorizare a activității profesorilor: fișe de evaluare, 

asistențe la lecție, implicarea activă în comisii, rapoarte de activitate, proiectare, etc. Acestor mecanisme li se va adăuga activitatea CEAC 

cu regulament de funcționare și plan de activitate. Anual, se vor întocmi rapoarte de evaluare și planuri de îmbunătățire a activității. 

ALTE MECANISME: 

a. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității; 

b. Întruniri pe teme de evaluare a activității curriculare și extracurriculare – cu planificări anuale; 

c. Planuri manageriale și itemii de evaluare; 

d. Rapoarte de activitate și planuri de îmbunătățire a activității 

e. Fișe de evaluare a activității profesorilor, pentru segmentul lecțiilor individuale și pentru perioade mai lungi de un semestru sau un    an.
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ITEMI DE EVALUARE A PROIECTULUI 

 

 
          ITEMI 

 
PERIOADA 

 
TERMEN 

 

RESPONSABI 

LI 

1. Se elaborează broşura informativă 

a unității 

februarie -

martie    2023 

martie 2023 Conducerea 

unității 

2. Se reevaluează oferta educaţională 

şi  se îmbogăţeşte în raport cu 

cererile elevilor şi ale familiilor 

3. Se popularizează oferta unității şi 

se  încheie contracte de promovare a 

imaginii unității 

4. Se susţin interviurile de înscriere    

  ale elevilor 

mai 2023 15 mai-anual Conducerea 

unității 

5. Se urmăreşte realizarea planului 

de şcolarizare  

6. Se organizează înscrierea elevilor 

după susţinerea interviurilor cu 

familiile acestora şi prezentarea 

documentelor personale şi a 

analizelor medicale 

iunie 30 iunie-anual Conducerea şi 

secretariatul 

7. Se urmăreşte integrarea 

absolvenţilor cu succes în proporţie de 

100% 

iunie permanent Profesorii 

8. Se elaborează programe diferenţiate 

şi luând în calcul copiii/elevii cu 

dizabilităţi şi nevoile speciale ale 

acestora 

septembrie 

anual 

15 sept. - anual Comisia de 

curriculum 

9. Se stabileşte planul de învăţământ august-anual Sept.-anual Consiliul de 

administraţie 

şi             Consiliul 

profesoral 

10. Se realizează încadrarea 

pesonalului calificat în procent de 100% 

şi în urma 

iunie-august Sept .- anual Conducerea si 
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examenelor de titularizare   inspectoratul 

11. Se achiziționează mobilier și se 

dotează corespunzător sălile de lucru; 

începutul anului 

școlar 

1 septembrie/ 

anual 

Administraţia 

si        conducerea 

unității 

12. Se diversifică anual materialele 

manipulative și programele pentru 

stimularea creativității 

Septembrie 

 anual 

Septembrie 

anual 

administatia 

13. Se stabilesc programul zilnic si rutina 

de îngrijire a elevilor 

august/anual septembrie/ 

anual 

Consiliul 

profesoral şi 

conducerea 

14. Se aleg auxiliarele, se stabilesc 

bibliografiile și listele cu necesar de 

rechizite sau alte materiale școlare 

august/ 

septembrie/ 

anual 

1 septembrie/ 

anual 

Comisia 

de 

curriculu

m 

15. Se realizează evaluarea inițială si se 

stabilește nivelul de performanță 

pentru tratarea diferențiată 

septembrie/ 

anual 

15 septembrie/ 

anual 

Profesorii 

16. Se elaborează planificările semestriale 

și anuale 

septembrie/ anual 15 septembrie/ 

anual 

Profesorii 

17. Se stabilește programul activităților 

extracurriculare şi se elaborează 

programele opţionalelor 

septembrie/ anual 

15 septembrie/ 

anual Profesorii şi 

conducerea 

unității 

18. Se alcătuiesc portofoliile profesorilor 

si ale elevilor 

pe tot parcursul 

anului 

finalul fiecărui 

semestru 

Profesorii 

19. Se stabileşte programul de consiliere a 

copiilor/elevilor pe probleme de 

logopedie sau integrare socială 

septembrie permanent Consilier

ul, 

Profesor

ii 

20. Se alcătuieşte programul şedintelor cu 

părinţii şi întâlnirilor individuale 

de 2 ori pe an 15 septembrie/ 

anual 

Profesorii 

Conducerea 

21. Se stabileşte programul tuturor lunar 15 septembrie/ Profesorii 
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activităţilor cu părinţii  anual Conducerea 

22. Se stabileste programul de achiziţii al 

bibliotecii, sălilor de clasă şi de sport 

anual 
anual 

Administraţia 

Profesorii 

23. Se desfăşoară lecţii demonstrative şi 

deschise  

   lunar 
periodic 

Profesorii 

24. Se organizează competiții, vizite, 

expoziții cu sprijinul și participarea 

părinților și în colaborare cu alte 

unități de învățământ 

    periodic periodic Profesorii 

25. Se organizează parteneriate cu scopuri 

caritabile cu spitale sau case de copii, 

cămine de bătrâni 

    anual anual Profesorii 

26. Se realizează asistențe la orele fiecărui 

profesor şi se elaborează caracterizări 

scrise 

    periodic periodic Directorul 

27. Se elaborează rapoarte de activitate anual finalul anului 

scolar 

Comisia de 

curriculum 

28. Se întocmesc documente şi rapoarte 

care înregistrează progresul individual 

al elevilor 

     anual finalul anului 

școlar 

Profesorii 

29. Se realizează rapoarte asupra 

procesului de acreditare şi calităţii 

învăţământului în liceu 

  anual finalul anului 

școlar 

Conducerea 

30. Se realizează proiecte şi parteneriate 

şcolare 

anual începutul anului 

școlar 

Directorul 

31. Au loc întâlniri cu personalităţi sau 

reprezentanţi de seamă ai comunităţii 

      anual finalul anului 

școlar 

Directorul 
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32. Au loc pregătiri şi sesiuni de 

perfecţionare a cadrelor didactice, 

schimburi de experienţă cu profesorii 

altor unități 

semestrial    periodic  Directorul 

33. Se reînnoieşte anual baza materială 

conform necesităţilor 

anual     finalul anului 

şcolar 

Conducerea 

34. Se achiziţionează fond de carte 

conform nevoilor şi creşterii 

numărului de elevi 

lunar finalul anului 

şcolar 

Cadrele 

didactice 

35. Se revizuieşte anual starea optimă de 

funcţionare a clădirii 

anual iunie 

anual 

Administraţia 

36. Se identifică principalele direcţii 

manageriale şi se întocmeşte planul 

managerial 

anual septembrie-anual Conducerea 
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III.  MODALITĂŢI DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE EVALUARE A CALITĂŢII 

 

 CADRUL LEGAL pentru funcţionarea CEAC este:  

- Regulamentul   de   organizare   şi   funcţionare   a   unităților   de   învățământ preuniversitar 

5447/31.08.2020; 

- Ordonanța de urgență nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de 

învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011; 

- Hotărârea nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, 

acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație; 

- Hotărârea nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a 

standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar; 

- Ordinul nr. 6106/2020 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ 

preuniversitar; 

- Ordonanță de urgență nr. 117/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 

și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului; 

- Ordonanța de urgență nr. 94/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, 

precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației; 

- Ordonanța de urgență nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile 

educației, cercetării, formării profesionale și sănătății; 

- Ordonanța de urgență nr. 48/2018 privind drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ înființate 

în procesul de organizare a rețelei școlare și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 

1/2011, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind 

asigurarea calității educației; 

- Ordonanța de urgență nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de 

învățământ; 

 

SISTEMUL DE EVALUARE A CALITĂŢII URMĂREŞTE :  

. Îmbunătăţirea calităţii întregii activităţi din şcoală;  

. Asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, părinţi, corp 

profesoral, comunitate locală);  

. Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul unităţii şcolare.  

 

PROCESELE PRIN CARE SE ASIGURĂ CALITATEA SUNT:  

. Planificarea şi realizarea activităţilor de învăţare (curriculare şi extracuriculare);  

. Asigurarea resurselor pentru activităţile de învăţare planificate şi prin organizarea situaţiilor de învăţare;  

. Activitatea cadrelor didactice în clasă, în şcoală şi în comunitate;  

https://lege5.ro/Gratuit/gm4demrtgazq/ordonanta-de-urgenta-nr-141-2020-privind-instituirea-unor-masuri-pentru-buna-functionare-a-sistemului-de-invatamant-si-pentru-modificarea-si-completarea-legii-educatiei-nationale-nr-1-2011?d=21.08.2020
https://lege5.ro/Gratuit/gm4demrtgazq/ordonanta-de-urgenta-nr-141-2020-privind-instituirea-unor-masuri-pentru-buna-functionare-a-sistemului-de-invatamant-si-pentru-modificarea-si-completarea-legii-educatiei-nationale-nr-1-2011?d=21.08.2020
https://lege5.ro/Gratuit/gm4demrtgazq/ordonanta-de-urgenta-nr-141-2020-privind-instituirea-unor-masuri-pentru-buna-functionare-a-sistemului-de-invatamant-si-pentru-modificarea-si-completarea-legii-educatiei-nationale-nr-1-2011?d=21.08.2020
https://lege5.ro/Gratuit/gm4demrtgazq/ordonanta-de-urgenta-nr-141-2020-privind-instituirea-unor-masuri-pentru-buna-functionare-a-sistemului-de-invatamant-si-pentru-modificarea-si-completarea-legii-educatiei-nationale-nr-1-2011?d=21.08.2020
https://lege5.ro/Gratuit/gm4donruge/ordonanta-de-urgenta-nr-117-2013-privind-modificarea-si-completarea-legii-educatiei-nationale-nr-1-2011-si-pentru-luarea-unor-masuri-in-domeniul-invatamantului?d=30.12.2013
https://lege5.ro/Gratuit/gm4donruge/ordonanta-de-urgenta-nr-117-2013-privind-modificarea-si-completarea-legii-educatiei-nationale-nr-1-2011-si-pentru-luarea-unor-masuri-in-domeniul-invatamantului?d=30.12.2013
https://lege5.ro/Gratuit/gm4donruge/ordonanta-de-urgenta-nr-117-2013-privind-modificarea-si-completarea-legii-educatiei-nationale-nr-1-2011-si-pentru-luarea-unor-masuri-in-domeniul-invatamantului?d=30.12.2013
https://lege5.ro/Gratuit/gqydsojyge/ordonanta-de-urgenta-nr-94-2014-privind-modificarea-si-completarea-legii-educatiei-nationale-nr-1-2011-precum-si-modificarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-75-2005-privind-asigurarea-calitatii-?d=30.12.2014
https://lege5.ro/Gratuit/gqydsojyge/ordonanta-de-urgenta-nr-94-2014-privind-modificarea-si-completarea-legii-educatiei-nationale-nr-1-2011-precum-si-modificarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-75-2005-privind-asigurarea-calitatii-?d=30.12.2014
https://lege5.ro/Gratuit/gqydsojyge/ordonanta-de-urgenta-nr-94-2014-privind-modificarea-si-completarea-legii-educatiei-nationale-nr-1-2011-precum-si-modificarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-75-2005-privind-asigurarea-calitatii-?d=30.12.2014
https://lege5.ro/Gratuit/gqydsojyge/ordonanta-de-urgenta-nr-94-2014-privind-modificarea-si-completarea-legii-educatiei-nationale-nr-1-2011-precum-si-modificarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-75-2005-privind-asigurarea-calitatii-?d=30.12.2014
https://lege5.ro/Gratuit/geztqmbsga4a/ordonanta-de-urgenta-nr-96-2016-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-in-domeniile-educatiei-cercetarii-formarii-profesionale-si-sanatatii?d=15.12.2016
https://lege5.ro/Gratuit/geztqmbsga4a/ordonanta-de-urgenta-nr-96-2016-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-in-domeniile-educatiei-cercetarii-formarii-profesionale-si-sanatatii?d=15.12.2016
https://lege5.ro/Gratuit/geztqmbsga4a/ordonanta-de-urgenta-nr-96-2016-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-in-domeniile-educatiei-cercetarii-formarii-profesionale-si-sanatatii?d=15.12.2016
https://lege5.ro/Gratuit/gi4dkmbqgaya/ordonanta-de-urgenta-nr-48-2018-privind-drepturile-elevilor-scolarizati-in-unitati-de-invatamant-infiintate-in-procesul-de-organizare-a-retelei-scolare-si-pentru-modificarea-si-completarea-legii-educa?d=18.06.2018
https://lege5.ro/Gratuit/gi4dkmbqgaya/ordonanta-de-urgenta-nr-48-2018-privind-drepturile-elevilor-scolarizati-in-unitati-de-invatamant-infiintate-in-procesul-de-organizare-a-retelei-scolare-si-pentru-modificarea-si-completarea-legii-educa?d=18.06.2018
https://lege5.ro/Gratuit/gi4dkmbqgaya/ordonanta-de-urgenta-nr-48-2018-privind-drepturile-elevilor-scolarizati-in-unitati-de-invatamant-infiintate-in-procesul-de-organizare-a-retelei-scolare-si-pentru-modificarea-si-completarea-legii-educa?d=18.06.2018
https://lege5.ro/Gratuit/gi4dkmbqgaya/ordonanta-de-urgenta-nr-48-2018-privind-drepturile-elevilor-scolarizati-in-unitati-de-invatamant-infiintate-in-procesul-de-organizare-a-retelei-scolare-si-pentru-modificarea-si-completarea-legii-educa?d=18.06.2018
https://lege5.ro/Gratuit/gi4dkmbqgaya/ordonanta-de-urgenta-nr-48-2018-privind-drepturile-elevilor-scolarizati-in-unitati-de-invatamant-infiintate-in-procesul-de-organizare-a-retelei-scolare-si-pentru-modificarea-si-completarea-legii-educa?d=18.06.2018
https://lege5.ro/Gratuit/gi4dkmbqgaya/ordonanta-de-urgenta-nr-48-2018-privind-drepturile-elevilor-scolarizati-in-unitati-de-invatamant-infiintate-in-procesul-de-organizare-a-retelei-scolare-si-pentru-modificarea-si-completarea-legii-educa?d=18.06.2018
https://lege5.ro/Gratuit/gm3dqnrtgi3a/ordonanta-de-urgenta-nr-58-2020-privind-luarea-unor-masuri-pentru-buna-functionare-a-sistemului-de-invatamant?d=29.04.2020
https://lege5.ro/Gratuit/gm3dqnrtgi3a/ordonanta-de-urgenta-nr-58-2020-privind-luarea-unor-masuri-pentru-buna-functionare-a-sistemului-de-invatamant?d=29.04.2020
https://lege5.ro/Gratuit/gm3dqnrtgi3a/ordonanta-de-urgenta-nr-58-2020-privind-luarea-unor-masuri-pentru-buna-functionare-a-sistemului-de-invatamant?d=29.04.2020
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. Obţinerea şi evaluarea rezultatelor învăţării;  

. Managementul strategic şi operaţional al unităţii şcolare;  

. Asigurarea comunicării cu actorii educaţionali esenţiali (elevi şi părinţi) şi cu întreaga comunitate precum 

şi asigurarea participării comunităţii la viaţa şcolară şi a şcolii la viaţa comunităţii;  

. Evaluarea complexă a întregii „vieţi şcolare”.  
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IV. INSTRUMENTE ŞI PROCEDURI DE EVALUARE INTERNĂ (AUTOEVALUARE) A CALITĂŢII 

PROCEDURA DE EVALUARE INTERNĂ (AUTOEVALUARE) A CALITĂŢII: 

 

 
 Selectarea domeniului /temei /temelor (în cazul în care evaluarea nu vizează toate domeniile 

prevăzute de lege); 

 Diagnoza nivelului de realizare; 

 Judecarea nivelului realizare; 

 Identificarea slăbiciunilor și a țintelor pentru intervențiile de remediere /dezvoltare; 

 Crearea unui grup de lucru; 

 Modificarea /optimizarea proiectului de dezvoltare instituțională și a planurilor operaționale 

asociate; 

 Desfășurarea activităților de dezvoltare /optimizare /remediere; 

 Reaplicarea instrumentului de evaluare. 

 

TIPURI DE INSTRUMENTE PENTRU 

EVALUAREA INTERNĂ 

(AUTOEVALUAREA) A 

CALITĂŢII: 

 

 Fişe şi alte instrumente de evaluare; 

 Chestionare; 

 Ghiduri de observație; Tipuri de proiecte; Rapoarte scrise; 

 Diferite fișe de apreciere; Plan operațional; 

 Fișe de analiză a documentelor unității; 

 Obiecte concrete: rezultate „materiale” ale proiectului; 

 Documente de politică educațională elaborate la nivel național, regional și local; 

 Standarde, metodologii, ghiduri bune practici, alte instrumente privind evaluarea instituțională 

și asigurarea calității, elaborate la nivel național, regional sau local.
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V. MODALITĂŢI ŞI PROCEDURI DE           ÎMBUNĂTĂŢIRE A     

CALITĂŢII 

 
1. Se selectează domeniul și criteriul/criteriile avute în vedere, cf. ,,Standardelor de acreditare și 

de evaluare periodică”. 

2. Se urmărește îndeplinirea indicatorilor de performanță și se realizează o diagnoză a nivelului 

de realizare. 

3. Se judecă nivelul de realizare. 

4. Se identifică punctele tari, a celor slabe și a țintelor pentru intervențiile de 

remediere/dezvoltare. 

5. Se creează un grup de lucru pentru aplicarea măsurilor de îmbunătățire (Evaluarea internă este 

coordonată şi realizată de către CEAC. Pentru zonele de îmbunătățire se poate constitui o altă 

echipă, se pot stabili responsabili, în funcție de rolul îndeplinit în organizație - profesor de 

specialitate, responsabil de arie curriculară etc., care să aplice programul de îmbunătățire). 

6. Se modifică / optimizează / completează PDI-ul. 

7. Se desfășoară propriu-zis activitățile de dezvoltare/ optimizare/ remediere pentru domeniul 

selectat. 

8. Se reaplică instrumentul de evaluare. 

9. Revizuirea/elaborarea de proceduri care să asigure buna funcționare a activității din liceu.
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