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 Strategia CEAC se fundamentează pe următoarele acte normative: 

 

 

 Documentele emise de ARACIP  în acest domeniu: „Strategia ARACIP pentru 

perioada 2011-2015 Recâştigarea încrederii în educaţie ;  

 Ghidul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Unităţile de Învăţământ 

Preuniversitar-partea a II-a;  

 O.U.G. nr. 75/12.07.2005 aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 

87/2006; 

 H.G. nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare provizorie a a 

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

evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar ; 

 H.G. nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea 

autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie. 

 Plan de Acțiune al Școlii (PAS). 
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PARTEA I 

 

 

 MOTIVAŢIA 

 
(fundamentată pe diagnoza mediului intern şi extern realizată în PAS) 

 

 

 Şcoala noastră  reprezintă un important centru  educaţional,  ştiinţific  şi cultural 

la nivel local fiind un furnizor  permanent de resurse educaţionale moderne. Suntem conştienţi 

că numai  printr-o continuă optimizare a ofertei noastre educaţionale vom fi  în  măsură să 

răspundem adecvat la cerinţele mediului cultural, social şi economic în care ne desfăşurăm 

activitatea. 

Misiunea noastră este, în esenţă, aceea de a-i asigura elevului,  împreună cu toţi 

factorii comunităţii, un mediu favorabil întemeiat pe CALITATE,  PERFORMANŢĂ,   

RESPONSABILITATE  ŞI   TOLERANŢĂ  astfel încât fiecare să beneficieze de şanse egale şi 

reale pentru învăţare pe tot parcursul vieţii, pentru a realiza autonomia în dezvoltarea unei 

cariere bazată pe spirit de echipă şi dialog, pentru a deveni cetăţeni activi ai comunităţii 

europene. Vom face tot ce ne stă în putere pentru a-i forma şi dezvolta fiecărui elev, care ne 

însoţeşte pe drumul cunoaşterii, competenţe de comunicare, de participare  activă şi responsabilă 

la viaţa socială şi culturală, de învăţare pe tot parcursul vieţii, astfel încat ei să devină 

personalităţi mature, capabile să-şi valorifice potenţialul de care dispun şi să facă cele mai bune 

alegeri pentru a se integra cu succes în societatea cunoaşterii. 

Misiunea şcolii este de a asigura dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii 

umane, de a forma persoane autonome şi creative. Şcoala este deschisă pentru toţi cetăţenii, în 

scopul oferirii unor şanse egale de dezvoltare profesională. 

Şcoala asigură însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale şi universale, 

satisfăcând nevoile fiecărui elev de a se simţi pregătit în ceea ce priveşte deţinerea noţiunilor şi 

aplicarea lor în practică, de a se simţi capabil să utilizeze informaţiile, de a fi deschis spre 

schimbare şi adaptare la nou şi spre învăţarea şi respectarea valorilor societăţii democratice. 

Şcoala noastră este preocupată de formarea elevilor, descoperirea talentelor, cultivarea şi 

dezvoltarea acestora pentru obţinerea de performanţe. 

În scopul elaborării unei strategii asupra valorilor pe care vrem să le promovăm, dacă ne 

definim aşteptările referitoare la ce este sau la ce trebuie să devină şcoala, înainte de proiectarea 

schimbării, trebuie să ştim exact situaţia existentă, cu alte cuvinte, trebuie sa facem diagnoza 

mediului intern şi extern.  
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ANALIZA S.W.O.T 

 

 

 PUNCTE TARI (S): 
 

 Corp profesoral format exclusiv din cadre didactice calificate; 

 Cca. 90% din cadrele didactice sunt titulare ale posturilor didactice din unitatea noastră de 

învăţământm 

 Cadre didactice perfecţionate prin stagiile de formare în problematica reformei: abilitare 

curriculară, evaluare,  inteligenţe multiple, educaţia la timpul viitor, POSDRU etc; 

 Participarea cadrelor didactice la programele MECTS de formare continuă; 

 Directori formaţi în managementul educaţional; 

 Un număr însemnat de cadre didactice metodişti ISJ Dâmbovița , mentori de practică 

pedagogică şi formatori locali şi judeţeni;  

 Existenţa unei Oferte Educaţionale în concordanţă cu nevoile de formare ale elevilor; 

 CDS care permite valorificarea abilităţilor individuale ale elevilor, creşte motivaţia pentru 

învăţare, reduce abandonul şcolar ;  

 Pregătirea suplimentară a elevilor pentru admiterea în ciclul liceal, bacalaureat, performanţă 

şi pentru recuperarea decalajelor în instruirea elevilor; 

 Bază materială bună: Centru de Documentare şi Informare, laborator de informatică conectat 

la reţeaua AeL, laborator de fizică-chimie, cabinet de biologie, bază sportivă modernă 

constituită din terenuri de sport şi sală de sport reabilitată şi cabinet de consiliere 

psihopedagogică; 

 Localul şcolii şi sala de sport renovate şi reabilitate;  

 Încălzire termică prin centrala proprie, 

 Colaborarea cu comunitatea locală; 

 Localul şcolii renovat şi reabilitat termic cu fonduri de la bugetul local; 

 Desfăşurarea în şcoală a numeroase activităţi extraşcolare conform unui calendar anual 

stabilit la nivelul Comisiei de Consiliere şi orientare; 

 Derularea a numeroase proiecte de parteneriat naţionale şi internaţionale ; 

 Exploatarea eficientă a resursei de timp în respectarea programelor, în pregătirea 

suplimentară a elevilor; 

Participarea la numeroase programe naţionale şi internaţionale; 

Existenţa unei bune baze materiale care permite desfăşurarea unor activităţi conforme 

cerinţelor actuale ale educaţiei      (sală de sport  şi teren de sport în aer liber, laborator de 

informatică, laborator fizică-chimie, ateliere de lucru pentru clasele cu profil tehnic, 

bibliotecă a cărei bază materială se ridică la aproximativ 19000 de volume, centru de 

documentare si informare); 

Structurarea claselor conform cerinţelor comunităţii şi având în vedere cererea de piaţă- o 

clasă profil real, două clase cu profil tehnic, care au ca specializare meserii vizate de agenţii 

economici ai comunităţii şi care pregătesc tinerii pentru o reală inserţie la nivelul pieţei 

muncii; 

Existenţa unui plan de şcolarizare realist, a documentelor privind reforma în învăţământ, a 

planurilor cadru, a ghidurilor metodologice specifice tuturor formelor de învăţământ din 

unitatea şcolară şi a  unei permanente deschideri cu privire la noutăţile legate de aceste 

aspecte; 
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Asigurarea serviciilor de OSP şi consiliere psihopedagogică de specialitate pe baza unui 

program accesibil, care să permită rezolvarea unor probleme pe baza consultului 

psihologului şcolii; 

Existența unui corp profesoral de specialitate, cu grad I sau înscrişi pentru obţinerea gradului 

didactic I; 

O permanentă implicare a corpului profesoral în parcurgerea diferitelor cursuri de 

perfecţionare, care să permită o mai bună raportare la actul didactic şi la clasa de elevi şi 

procesul educativ; 

Existenţa unei comunităţi relativ restranse la nivelul căreia factorul anonimat este 

aproximativ exclus, fapt care permite o mai bună cunoaştere a elevilor şi a problemelor 

şcolare şi extra- şcolare cu care se confruntă aceştia; 

Existenţa unor programe de parcurgere a materiei în mod diferit, ţinând cont de necesităţile   

existente-planuri remediale, planuri pentru obţinerea de performanţe 

 

 

 

 

 

 PUNCTE SLABE (W) 
 

 Neimplicarea unor cadre didactice în actul decizional şi educaţional; 

 Reţinerea faţă de schimbările impuse de spiritul reformei, cantonarea în atitudini de 

respingere a noului  în activitatea şcolii; 

 Comisii metodice cu activitate slabă; 

 Prezenţa formalismului la nivelul comisiilor de lucru din şcoală; 

 Necunoaşterea sau cunoaşterea parţială a legislaţiei şcolare; 

 Implicarea insuficientă a unor cadre didactice în viaţa şcolii/ activităţi extracurriculare; 

 Existenta unor elevi aflaţi în grija unor tutori nerecunoscuţi din punct de vedere legal; 

 Părinţi care nu se implică în rezolvarea problemelor legate de frecvenţa şi disciplina 

copiilor; 

 Insuficienta aplicare a metodelor moderne participativ-active în procesul de predare-

învăţare-evaluare; 

 Flux informaţional, uneori, discontinuu şi distorsionat; 

 Insuficiente dotare cu mijloace de învăţământ conform normativelor de dotare minimală; 

 Lipsa materialului didactic adecvat actualelor necesitaţi de învăţare; 

 Lipsa unui cabinet metodic prevăzut cu spaţii adecvate pentru depozitarea materialelor 

didactice; 

 Lipsa unei săli amenajate pentru desfăşurarea serbărilor şcolare; 

 Absenţa unui cabinet multimedia pentru învăţarea limbilor străine. 

 Slaba implicare a unora dintre elevi şi părinţi la nivelul actului educativ; 

 Lipsa unui spaţiu destinat exclusiv activităţilor extraşcolare- gen amfiteatru; 

 Lipsa unui cabinet de cosiliere, care să permită derularea activităţilor de consiliere 

într-un spatiu mai “intim”, mai prietenos; 

 Lipsa unor programe de susţinere financiară a elevilor cu rezultate deosebite care nu 

beneficiază de “bani de liceu”sau alte asemenea facilităţi; 

 Existenţa unui număr mare de elevi şi profesori navetişti; 

 Imposibilitatea asigurării unui serviciu permanent, al şcolii,  de monitorizare şi 

securitate cu privire la siguranţa elevilor în afara şcolii; 

 Lipsa unui cabinet medical al şcolii cu  personal calificat în acest sens; 
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 O slabă capacitate de asigurare a transportului elevilor, în special al celor din clasele 

mari, de la şi dinspre şcoală; 

 Planificarea orelor de dirigenţie şi consiliere cu parinţii înainte sau după orele de 

curs. 

 Deficienţe minore în comunicarea internă şi externă. 

 

 

 

 OPORTUNITĂŢI (O) 
 

 Declararea învăţământului drept o prioritate naţională; 

 Creşterea gradului de autonomie instituţională a şcolii; 

 Necesitatea alinierii învăţământului românesc la standardele europene de educaţie ; 

 Alocarea de fonduri europene în vederea creşterii eficienţei şi calităţii actului educativ în 

România. 

 Accentuarea rolului parteneriatului în dezvoltarea unităţii şcolare; 

 Dorinţa autorităţilor educative pentru reformarea şi modernizarea învăţământului românesc; 

 Existenţa programelor guvernamentale, care prevăd dotarea cu calculatoare a unităţilor 

şcolare şi reabilitarea şcolilor; 

 Deschiderea consiliului local către problematica şcolii; 

 Încheierea contractelor-cadru de colaborare între Primăria Vișina şi Liceu; 

 Disponibilitatea unor societăţi comerciale de a contribui la dezvoltarea bazei materiale a 

liceului 

 Derularea unor importante activităţi extrabugetare; 

 Iniţierea unor parteneriate şcolare internaţionale; 

 Organizarea Târgului de oferte educaţionale; 

 Lărgirea ofertei de formare continuă a personalului didactic prin forme multiple; 

deschiderea tinerei generaţii către nou, posibilitatea accederii acesteia la informaţiile ce pot 

fi dobândite prin intermediul computerului sau Internetului. 

 

 

 

 AMENINŢĂRI (T) 
 

 Subfinanţarea învăţământului prin nealocarea procentului de 6% din PIB; 

 Slaba motivare financiară a cadrelor didactice; 

 Insuficienta stimulare materială a cadrelor didactice performante; 

 Lipsa fondurilor financiare pentru achiziţionarea de materiale şi mijloace informative şi de 

comunicare; 

 Fonduri insuficiente pentru cheltuielile curente ale şcolii, fie din cauza elaborării inadecvate 

a bugetului, fie din cauza reducerilor bugetare alocate pentru şcolii de către primărie; 

 Lipsa alocărilor bugetare pentru iniţierea şi derularea unor proiecte de dezvoltare şcolară; 

 Inexistenţa reţelei de informatizare la nivelul claselor; 

 Scăderea populaţiei şcolare şi reducerea numărului de ore la nivelul ariilor curriculare cu 

efecte negative directe asupra normării cadrelor didactice. 
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PARTEA A II-A 
 

PROIECTAREA ŞI PLANIFICAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE EVALUARE A CALITĂŢII 
 

 

 

ŢINTELE STRATEGICE ALE EVALUĂRII CALITĂŢII 
(rezultate din diagnoza PAS şi ţintele strategice formulate în PAS): 

 

 

 

 

1. Promovarea şi creşterea imaginii şcolii în comunitate  

 

2. Promovarea unui învăţământ modern, inovativ, competitiv, care să 

răspundă nevoilor de formare ale elevilor 

 

3. Motivarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării profesionale şi 

modernizării procesului de predare-învăţare-evaluare 

 

4. Amenajarea unei baze materiale care să răspundă exigenţelor cadrelor 

didactice şi elevilor pentru îndeplinirea unui act educativ la nivelul 

standardelor europene  

 

5. Afirmarea şcolii pe plan european prin realizarea de parteneriate şcolare 

cu instituţii de învăţământ din spaţiul comunitar european 
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     ABORDĂRI STRATEGICE 
 

 

1.Dezvoltarea curriculară 

 
 Popularizarea realizările şcolii şi a ofertei educaţionale prin: editarea de pliante şi afişe, articole 

în presă, interviuri şi emisiuni TV, cercuri pedagogice 

 Creşterea numărului de elevi înscrişi 

 Implicarea şcolii în parteneriate şi proiecte educaţionale la nivel judeţean, naţional şi 

internaţional 

 Organizarea de lectorate cu părinţii conform unei planificări semestriale 

 Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe  

 Amenajarea unui avizier destinat elevilor şi părinţilor în vederea informării prompte a acestora 

 Actualizarea permanentă a site-ului şcolii care să reflecte activitatea la zi a şcolii  

 Editarea on-line pe site-ul Şcolii a revistei liceului 

 Centrarea procesului instructiv-educativ pe nevoile de formare ale elevului 

 Utilizarea metodelor activ- participative 

 Realizarea unor programe de învăţare diferenţiată pentru a preîntâmpina fenomenul eşecului 

şcolar 

 Creşterea: 

 calităţii actului educativ 

 interesului elevilor pentru propria formare 

 procentului de promovabilitate  

 Implicarea elevilor şi părinţilor în elaborarea ofertei educaţionale a şcolii 

 Aplicarea de chestionare elevilor şi părinţilor acestora privind gradul de satisfacţie faţă de oferta 

educaţională a şcolii în anul şcolar precedent 

 Interpretarea chestionarelor si propunerea de măsuri corective 

 Utilizarea softurilor educaţionale şi a suporturilor didactice multimedia în procesul de predare-

învăţare-evaluare 

 Încurajarea inovării didactice 

 Utilizarea metodelor alternative de evaluare 

 Pregătirea suplimentară a elevilor pentru promovarea examenelor naţionale 

 Realizarea de programe de pregătire suplimentară pentru elevii capabili de performanţă şi pentru 

recuperarea decalajelor apărute în procesul de învăţare 

 Elaborarea planurilor anuale ale activităţilor comisiilor metodice 

 Realizarea de inspecţii curente conform unei planificări semestriale 

 Crearea unei baze de date care să cuprindă cursurile de formare şi gradele didactice obţinute de 

cadrele didactice din şcoală 

 Identificarea nevoilor de formare ale cadrelor didactice 

 Elaborarea planului anual al Comisiei de perfecţionare metodică 

 Promovarea ofertei de formare a CCD Dâmbovița şi a altor centre de formare 

 Încurajarea cadrelor didactice de a se perfecţiona în mod continuu prin participarea la cursuri de 

formare, seminarii, conferinţe naţionale şi internaţionale de tip Comenius, Gruntwig etc. 

 Participarea cadrelor didactice la proiecte de dezvoltare sau de cercetare ştiinţifică şi metodică 
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 Activităţi de diseminarea a rezultatelor în cadrul comisiilor metodice, al cercurilor pedagogice 

sau in mass-media 

 Introducerea noutăţilor ştiinţifice şi metodice în procesul de învăţământ 

 Publicarea de articole de specialitate, ghiduri metodice, auxiliare didactice şi manuale de bune 

practici 

 Realizarea unor activităţi didactice demonstrative la nivelul comisiilor metodice şi  al cercurilor 

pedagogice  

 Activităţi de mentorat pentru cadrele didactice aflate la începutul carierei didactice 

 Realizarea unor parteneriate cu instituţii similare din ţară axate pe schimbul de bune practici 

pedagogice 

 Identificarea nevoilor de   dotare ale şcolii 

 Achiziţionarea mijloacelor didactice necesare conform normativelor de dotare minimală 

  Dotarea spaţiilor şcolare cu noile materiale didactice 

  Asigurarea accesibilităţii elevilor şi cadrelor didactice la noile mijloace didactice 

  Identificarea titlurilor necesare procesului educativ 

 Creşterea cantitativă şi  diversificarea fondului de carte 

  Actualizarea şi înnoirea fondului de carte 

  Asigurarea unui număr adecvat de titluri la numărul de elevi 

  Creşterea calităţii actului educativ 

  Motivarea elevilor pentru studiul individual 

  Stimularea elevilor pentru lectura şcolară 

  Organizarea de activităţi educative în colaborare cu CDI din şcoală  

 Asigurarea accesibilităţii elevilor şi cadrelor didactice la noile titluri  

 Implicarea şcolii în proiecte comunitare: Socrates, POS DRU, programe de cooperare 

transfrontaliere 

 Încurajarea implicării elevilor şi cadrelor didactice în realizarea de proiecte comunitare 

 Încurajarea cadrelor didactice pentru accesarea burselor de formare Comenius 

 Organizarea de activităţi de promovare: seminarii de informare, activităţi demonstrative, 

activităţi de diseminare, ateliere de lucru 

 Realizarea unei baze de date cu informaţii referitoare la proiectele comunitare derulate în şcoală 

 Diseminarea rezultatelor proiectelor comunitare derulate: consilii profesorale, comisii metodice, 

cercuri pedagogice, şedinţe cu părinţii, mass-media etc. 

 Afişarea la loc vizibil a proiectelor comunitare. 

 

  

 

2.Dezvoltarea resurselor financiare 

 
 Finanţarea şcolii se realizează de la: 

 bugetul local pentru întreţinerea bazei materiale şi plata consumului de apă, energie electrică 

şi termică, telefon, internet; 

 bugetul de stat pentru plata salariilor, burselor şi a altor drepturi băneşti; 

 venituri extrabugetare – chirii, contribuţia comitetelor de părinţi, sponsorizări şi donaţii. 

 Identificarea de resurse extrabugetare pentru realizarea materialelor promoţionale şi a activităţilor 

parteneriatelor şi proiectelor educaţionale 

 Atragerea de fonduri comunitare pentru derularea proiectelor iniţiate 
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 Asigurarea logisticii necesare pentru desfăşurarea activităţilor de mediatizare şi diseminarea a 

informaţiilor 

 Bugetul şcolii va prevedea fonduri pentru realizarea comunicării interne şi externe 

 Folosirea eficientă a materialului didactic şi a mijloacelor de învăţământ din dotare 

 Estimarea costurilor pentru achiziţionarea de noi mijloace de învăţământ şi material didactic 

  Identificarea resurselor materiale necesare 

  Atragerea de fonduri extrabugetare 

  Analizarea ofertelor 

  Achiziţionarea   mijloacelor didactice 

  Înregistrarea noilor achiziţii în patrimoniul şcolii 

  Asigurarea sumelor necesare pentru perfecţionarea continuă cu plata de la bugetul local. 

 

 

 

3.Dezvoltarea resurselor materiale 
 

        La nivelul Liceului Teoretic Visina, materialele şi resursele didactice sunt în general uzate 

moral şi fizic şi nu acoperă aria curriculară specifică pentru toate domeniile şi calificările. 

       Baza materială a liceului se compune din: 

 doua localuri unde functioneaza – clasele 0-IV in local cu trei sali de clasa, clasele V-XII   

care functioneaza in localul central 

                                       - 12  sali de clasa reabilitate septembrie 2008  

       - 2 laboratoare informatica – 1 prin PHARE (extindere septembrie 

2008)  

                                                                                      1 prin program guvernamental de 

reabilitare 

                                       - 2 ateliere pe domeniul mecanic si electrotehnic prin PHARE 

(extindere              septembrie 2008) 

                                       - 1 laboratoar fizica-  chimie-biologie prin PHARE (extindere    

         septembrie 2008) 

                                       - 1 sala de sport  program guvernamental februarie 2007 

        Laboratoarele şcolii sunt dotate cu echipamente prin programul PHARE  TVET  

corespunzătoare nivelului I si II de calificare.        

 Conducerea şcolii a făcut eforturi pentru reabilitarea bazei materiale. În plus s-au 

amenajat un cabinet de informatică dotat cu o reţea de calculatoare conectare la Internet, 

s-a igienizat  localul şcolii. 

 Şcoala dispune de aparatură de laborator, pentru toate profilurile şi specializările in 

procent de 100%.    

 Cu sprijinul comunitatii locale si prin Programul de achizitii publice derulat de MECT 

au fost dotate salile de clasa cu mobilier nou, un laborator Ael si renovarea bibliotecii 

scolare si transformarea acesteia in Centru de Documentare si Informare. 

 Dotarea cu soft educational si crearea bazei de date Ael privind personalul si elevii 

scolii. 

 Asigurarea contractelor de service pentru aparatura de birotica si echipamentele 

electronice din resurse extrabugetare 
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 Amenajarea unui cabinet de orientare si consiliere profesionala 

 

      Activitati de cooperare europeana 

 Proiect « Economia bazata pe cunoastere » parteneriat on-line cu Scoala Medie 

“Pestalozzi” Wurzen 

 Proiect Comenius :„ Mutual cultural influence of migrations and colonizations ” 

 Agenda Europa  

Dezvoltarea resurselor umane 

Participarea la cursuri de formare continua a personalului didactic : 

 Burse Socrates – Comenius 2.2 

 Proiect POSDRU : Înregistrarea electronică a autoevaluării  

 Proiect POSDRU : Școli și comunități în acțiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a 

școlii  

 Proiect POSDRU : Formarea continuă a profesorilor de matematică și științe economice 

în societatea cunoașterii  

 Proiect EBC ( Economia bazată pe cunoaștere ) 

 Curs POSDRU : Formarea profesorilor de istorie și geografie în societatea cunoașterii  

 Curs POSDRU : Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul rural prin 

activități de mentorat  

 Participare prin completare de chestionare la studiul internațional privind procesul de 

predare-învățare THALIS  2013 

 Curs Promanagement educaţional 

 Curs Managementul Proiectelor Europene 

 Curs POSDRU « Teen Perform »- Program  inovator de îmbunătăţire a rezultatelor 

şcolare în învăţământul liceal 

 

 
Dotarea, în continuare, a şcolii cu materiale sportive (mingi, table de şah, saltele, aparatură 

de gimnastică), a bibIiotecii cu cărţi noi din toate ariile curriculare, cât şi cu aparatura necesară 

activităţii instructiv – educative, este o necesitate imperioasă în scopul asigurării unui învăţământ de 

calitate. 

În vederea realizării cu succes a reformei în învăţământ, se va pune accent pe utilizarea unor 

mijloace moderne de învăţământ şi anume: extinderea reţelei de internet în toate sălile de clasă, 

utilarea tuturor sălilor de clasă cu calculatoare, achiziţionarea de material didactic multimedia. 

Pentru organizarea serbărilor şcolare şi a altor activităţi extraşcolare se are în vedere 

construirea unui amfiteatru în curtea interioară a şcolii prin accesarea de fonduri POSDRU. 
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4.Dezvoltarea resurselor umane 

 
 Motivarea implicării cadrelor didactice şi a elevilor în activităţi de creştere a prestigiului şcolii 

prin acordarea de premii, diplome, adeverinţe etc. 

 Evidenţierea contribuţiei factorilor implicaţi: rapoarte semestriale şi anuale, adeverinţe, salarii 

de merit, gradaţii de merit, premii, diplome etc. 

 Evidenţierea, motivarea şi stimularea materială a cadrelor didactice  şi a elevilor care obţin 

rezultate la competiţiile naţionale: rapoarte semestriale şi anuale, adeverinţe, salarii de merit, 

gradaţii de merit, premii, diplome etc. 

 Stimularea materială a cadrelor didactice care realizează discipline opţionale şi activităţi 

extracurriculare de calitate 

 Participarea la programe de formare în specialitate a cadrelor didactice 

 Perfecţionarea cadrelor didactice în problematica managementului clasei 

 Elaborarea de materiale şi ghiduri metodice în comisiile metodice 

 

 

 

 

5.Dezvoltarea relaţiilor comunitare 

 
 Implicarea activă a părinţilor şi a autorităţilor locale în actul decizional (ISJ Dâmbovița, CCD 

Dâmbovița, Primăria Vișina, Poliţia Vișina etc.)  

 Activităţi de parteneriat cu liceele în vederea popularizării ofertei educaţionale a acestora şi a 

unei mai bune orientări a absolvenţilor şcolii 

 Realizarea unor activităţi extracurriculare în parteneriat cu instituţii de interes local, naţional şi 

internaţional 

 Încheierea de parteneriate cu instituţii locale pentru atingerea obiectivelor proiectelor comunitare 

 Colaborarea cu instituţii furnizoare şi responsabile cu formarea pentru cadrele didactice: CCD, 

ISJ, centre universitare, centre de formare europene etc. 

  Colaborarea cu instituţiile furnizoare de mijloace didactice 

 Atragerea societăţilor comerciale în acţiuni de sponsorizare a activităţilor prevăzute în 

calendarele proiectelor şcolii. 
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AVANTAJELE OPŢIUNILOR 

 
S-a hotărât alegerea acestor ţinte de către conducerea şcolii, pentru că ele conduc la 

creşterea calităţii educaţionale în şcoală şi lărgesc accesul la educaţie al elevilor. 

Ţintele strategice alese sunt necesare pentru dezvoltarea unităţii şcolare, ele respectând 

politicile şi strategiile de dezvoltare naţională, regională şi locală. 

Ţintele alese se pot realiza cu resursele financiare existente şi previzibile în următorii 5 ani 

şcolari. 

 

 

PARTEA a III-a 

 

 

MODALITATEA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE 

EVALUARE A CALITĂŢII 
 

 

CADRUL LEGAL pentru funcţionarea CEAC este:  

 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii, 

art. 11 şi 12; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

aprobat O.M.Ed.C. nr. 4925/2005; 

 Strategia descentralizării învăţământului preuniversitar aprobată prin Memorandum în 

Şedinţa de Guvern din 20 decembrie 2005. 

 

 

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 extracurriculare); 

 Asigurarea resurselor pentru activităţile  de învăţare planificate şi prin organizarea 

situaţiilor de învăţare; 

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

 Obţinearea performanţelor 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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PARTEA a IV-a 

 

 

INSTRUMENTE ŞI PROCEDURI DE EVALUARE INTERNĂ 

(AUTOEVALUARE) A CALITĂŢII 
 

 

 

      PROCEDURA DE EVALUARE A 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 de realizare; 

 Identificarea slăbiciunilor şi a ţintelor pentru intervenţiile de remediere/dezvoltare; 

 Crearea unui grup de lucru; 

 Modificarea/optimizarea proiectului de dezvoltare instituţională şi a planurilor operaţionale 

asociate; 

 Desfăşurarea activităţilor de dezvoltare/optimizare/remediere; 

 Reaplicarea instrumentului de evaluare. 

 

 

 

TIPURI DE INSTRUMENTE PENTRU EVALUAREA INTERNĂ 

(AUTOEVALUAREA) CALITĂŢII: 

 

 Fişe şi alte instrumente de evaluare; 

 Declaraţii de intenţie ale comisiilor de specialitate din şcoală; 

 Chestionare; 

 Ghiduri pentru interviuri; 

 Ghiduri de observaţie; 

 Tipuri de proiecte; 

 Rapoarte scrise; 

 Diferite fişe de apreciere; 

 Plan operaţional; 

 Fişe de analiză a documentelor şcolii; 

 Obiecte concrete: rezultate materiale ale proiectului; 

 Documente de politică educaţională elaborate la nivel naţional, regional şi local; 

 Standarde, metodologii, ghiduri de bună practică, alte instrumente privind evaluarea 

instituţională şi asigurarea calităţii, elaborate la nivel naţional, regional sau local. 
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PARTEA a V-a 

 

MODALITĂŢI ŞI PROCEDURI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII 

 
 

 

1. Se selectează domeniul şi criteriul/criteriile avute în vedere conform „Standardelor de 

acreditare şi de evaluare periodică” (H.G.21/18.01.2007 sau art. 10 din O.U.G. nr. 

75/12.07.2005 aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/2006). 

 

2. Se urmăreşte îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi se realizează o diagnoză a 

nivelului de realizare. 

 

3. Se judecă nivelul de realizare. 

 

4. Se identifică punctele tari, cele slabe şi ţintele pentru intervenţiile de remediere/dezvoltare. 

 

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

este coordonată şi realizată de către CEAC. Pentru zonele de îmbunătăţire se poate 

constitui o altă echipă, se pot stabili responsabili, în funcţie de rolul îndeplinit în 

organizaţie – profesor de specialitate, responsabil de comisie metodică, de arie curriculară 

etc, care să aplice programul de îmbunătăţire). 

 

6. Se modifică/optimizează/completează PAS şi planurile operaţionale. 

 

7. Se desfăşoară propriu-zis activităţile de dezvoltare/optimizare/remediere pentru domeniul 

selectat. 

 

8. Se reaplică instrumentul de evaluare. 
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Pasul 1 

CEAC elaborează un plan operaţional anual (derivat din strategia aprobată), 

cuprinzând proceduri şi activităţi de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii. 

  

↓ 

 

Pasul 2 

Consiliul de administraţie aprobă planul operaţional propus de CEAC. 

 

↓ 

 

Pasul 3 

Realizarea activităţilor stabilite de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii 

conform planificării. 

Monitorizarea şi evaluarea, de către membrii CEAC, în funcţie de  

responsabilităţile specifice, a modului de realizare a activităţilor de 

evaluare şi îmbunătăţire a calităţii. 

 

↓ 

 

Pasul 4 

Realizarea de către CEAC a raportului anual de evaluare internă a calităţii. 

 

↓ 

 

Pasul 5 

Consiliul de administraţie aprobă  

Raportul anual de evaluare internă a calităţii propus de CEAC. 

Consiliul de administraţie revizuieşte, dacă este cazul, documentele programatice şi 

strategiile de dezvoltare (inclusiv strategia de evaluare internă a calităţii). 

 

↓ 

 

Pasul 6 

Raportul anual de evaluare internă a calităţii este făcut public şi este trimis către 

inspectoratul şcolar şi, la cerere, către ARACIP. 

 

 


