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Introducere

	 Această	 „Culegere	de	bune	practici”	este	un	produs	al	proiectului	strategic	 “Sprijin	pentru	
unităţile	şcolare	în	implementarea	manualului	de	evaluare	internă	a	calităţii	educaţiei”	(ID	55668),	
al	 cărui	 beneficiar	 este	Agenţia	Română	 de	Asigurare	 a	Calităţii	 în	 Învăţământul	 Preuniversitar.	
Proiectul,	realizat	în	parteneriat	cu	S&T	România	S.R.L.,	Inspectoratul	Şcolar	al	Judetului	Iaşi,	Casa	
Corpului	Didactic	„Apáczai	Csere	János”,	Miercurea	Ciuc	şi	Colegiul	Naţonal	Economic	“Gheorghe	
Chiţu”	Craiova,	este	co-finanţat	din	Fondul	Social	European	prin	Programul		Operaţional	Sectorial	–	
Dezvoltarea	Resurselor	Umane.	

	 Acest	 proiect	 completează	 iniţiativele	 existente	 prin	 sprijinul	 acordat	 direct	 furnizorilor	 de	
educaţie	 în	 implementarea	 sistemelor	 de	 calitate,	 atât	 prin	 operaţionalizarea	 instrumentelor	
naţionale	ale	 calităţii	 la	nivelul	 şcolii,	 cât	 şi	 prin	 sprijinirea	dezvoltării	 unor	noi	 instrumente,	 care	
permit	adaptarea	ofertei	educaţionale	la	cerinţele	specifice	ale	beneficiarilor	locali.	

	 Acest	sprijin	a	fost	concretizat	şi	printr-un	set	de	materiale	tipărite,	dintre	care	vor	ajunge	în	
fiecare	unitate	şcolară	cu	personalitate	juridică	„Manualul	de	evaluare	internă	a	calităţii	educaţiei”	şi	
această	„Culegere	de	bune	practici	în	utilizarea	manualului	de	evaluare	internă	a	calităţii	educaţiei”.	
Aceste	materiale	se	adaugă	celor	deja	existente,	oferite	atât	în	format	tipărit	(de	exemplu,	„Manualul	
formatorului”,	distribuit	formatorilor	„marca	ARACIP”),	precum	şi	disponibile	online,	grupate	în	jurul	
aplicaţiei	informatice	ataşate	„Manualului	de	evaluare	internă	a	calităţii	educaţiei”	(v.	https://calitate.
aracip.eu),	inclusiv	filme	de	explicare	a	modului	de	utilizare	a	respectivei	aplicaţii	(publicate	pe	http://
www.youtube.com/user/ARACIP2013)	

	 Toate	aceste	materiale	au	fost	concepute	mai	ales	pentru	a	fi	utilizate	de	membrii	Comisiilor	
de	Evaluare	şi	Asigurare	a	Calităţii	 (CEAC)	de	la	nivelul	 instituţiilor	de	învăţământ	preuniversitar.	
Dar	ele	pot	fi	consultate	și	utilizate	şi	de	alte	părţi	interesate	–	inclusiv	(şi	mai	ales)	de	beneficiarii	
de	educaţie.		Reamintim	faptul	că	Manualul,	însoţit	de	aplicaţia	informatică	şi	de	celelalte	materiale	
tipărite	sau	disponibile	online,	vor	realiza	următoarele	funcţii:
	 •	Respectarea	cadrului	legal	privind	asigurarea	calităţii	şi	aplicarea	unitară	a	procedurilor	de	
evaluare	internă.
	 •	Fundamentarea	deciziei	de	 îmbunătăţire	a	calităţii	pe	dovezi,	pe	 informaţiile	cuprinse	 în	
baza	de	date	a	fiecărei	şcoli,	încărcată	în	aplicaţia	de	sprijin.
	 •	 Informarea	părţilor	 interesate,	prin	accesul	 la	o	bibliotecă	virtuală	 (care	va	cuprinde,	pe	
măsura	implementării	aplicaţiei	informatice,	legislaţia	aferentă	şi	modele	/	formate	de	instrumente	-	
regulamente,	decizii,	rapoarte,	instrumente	de	investigare	etc.).
	 •	 Sprijinirea	 unităţii	 şcolare	 în	 evaluarea	 internă	 (pe	 baza	 standardelor	 şi	 a	 indicatorilor	
naţionali	de	performanţă)	şi	în	parcurgerea	„cercului	calităţii”	(proiectarea,	implementarea,	evaluarea	
şi	revizuirea	activităţilor	de	îmbunătăţire	a	calităţii)	–	inclusiv	sprijin	pentru	elaborarea	unor	proceduri	
şi	instrumente	proprii.
	 •	 Realizarea,	 în	 formatul	 cerut,	 şi	 publicarea	 rapoartelor	 prevăzute	 de	 lege	 –	mai	 ales	 a	
Raportului	anual	de	evaluare	internă	a	calităţii	educaţiei	(RAEI).
	 •	Comunicarea	internă,	la	nivelul	furnizorului	de	educaţie,	şi	externă,	cu	beneficiari	şi	cu	alte	
instituţii.	
	 •	Uşurarea	semnificativă	a	muncii	responsabililor	cu	asigurarea	calităţii	 -	prin	facilităţile	de	
elaborare	şi	de	prelucrare	statistică	a	instrumentelor,	de	automatizare	a	raportării,	de	comunicare	
internă	şi	externă	oferite	de	aplicaţia	 informatică	aferentă	manualului.	Aplicaţia	beneficiază	de	o	
interfaţă	prietenoasă	şi	va	putea	fi	utilizată	de	persoane	cu	o	pregătire	de	nivel	mediu	în	utilizarea	
calculatorului.	
	 •	Demonstrarea	progresului	obţinut,	a	îmbunătăţirii	calităţii,	la	nivel	de	furnizor	de	educaţie.
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	 •	 Identificarea	 şi	 comunicarea	 exemplelor	 de	 bună	 practică:	 unităţile	 şcolare	 vor	 putea	
utiliza	instrumente	proprii	de	evaluare	a	calităţii	şi	le	vor	putea	propune,	prin	intermediul	aplicaţiei	
informatice,	spre	generalizare.

	 Această	 „Culegere	 de	 bune	 practici”	 a	 fost	 realizată	 pe	 parcursul	 formării	 celor	 600	 de	
formatori	 în	domeniul	 calităţii	 educaţiei	 şi	 a	 celor	 8000	de	persoane	 implicate	 în	managementul	
calităţii	educaţiei	-	membri	CEAC,	desemnaţi	de	unităţile	şcolare,	şi	alte	persoane,	desemnate	de	
inspectoratele	şcolare	 judeţene.	Exerciţiile	 respective	sunt	 rezultatul	 interacţiunii	dintre	 formatorii	
menţionaţi	 ca	autori	 	 şi	participanţii	 la	programele	de	 formare.	Dintre	 foarte	multele	exemple	pe	
care	 le-am	avut	 la	dispoziţie,	 le-am	ales	pe	cele	 care	 ilustrează	cel	mai	bine	nu	neapărat	 litera	
reglementărilor	 legale	 privind	 realizarea	evaluării	 interne	 şi	 aspectele	 tehnice	 legate	de	această	
activitate,	cât	spiritul	îmbunătăţirii	continue	a	calităţii	educaţiei,	concept	esenţial	promovat	de	către	
ARACIP.	Ca	urmare,	materialul	de	faţă	a	fost	structurat	după	cum	urmează:
	 •	Primul	capitol	ilustrează	demersul	integral	de	îmbunătăţire	a	calităţii	şi	de	evaluare	internă,	
arătând,	concret,	drumul	de	la	analiză	şi	diagnoză	până	la	decizia	de	utilizare	a	rezultatelor	activităţilor	
de	îmbunătăţire	a	calităţii.	Tot	în	acest	capitol	prezentăm	şi	un	demers	integrat	de	îmbunătăţire	a	
calităţii	–	dezvoltare	 instituţională	 (întrucât,	până	 la	urmă,	cele	două	demersuri	 trebuie	abordate	
unitar).		
	 •	Al	doilea	capitol	este	dedicat	unor	exemple	de	activităţi	concrete	de	îmbunătăţire	a	calităţii	
şi	de	evaluare	internă	(aici	fiind	abordate	şi	aspectele	tehnice).
	 •	Cel	de-al	treilea	capitol	conţine	câteva	exemple	de	folosire	a	aplicaţiei	informatice	de	sprijin	
a	evaluării	interne.
	 •	Capitolul	final	este	un	test	prin	care	utilizatorii	aplicaţiei	informatice	de	sprijin	îşi	pot	verifica	
cunoştinţele	 legate	de	aceasta.	Am	introdus	acest	capitol	 întrucât	seturile	respective	de	întrebări	
vizează	aspecte	esenţiale	şi	au	fost	apreciate,	din	această	cauză,	de	către	participanţii	la	formare.
	 •	Încheiem	cu	o	„Postfaţă”,	în	care	încercăm	să	arătăm	şi	modul	în	care	un	astfel	de	demers	
de	îmbunătăţire	a	calităţii	poate	fi	înţeles	şi	 interpretat	 în	mod	subiectiv,	personal	prin	 implicarea	
elementelor	 profunde	 care	 definesc,	 cu	 adevărat,	 cultura	 calităţii:	 valori,	 reprezentări,	 credinţe,	
moduri	de	gîndire.			

	 Toate	exemplele	prezentate	sunt	create	sau	adaptate	de	autorii	menţionaţi,	toţi	fiind	formatori	
ai	ARACIP,	contribuţia	coordonatorului	fiind	doar	de	unificare	formală	şi	(mai	rar)	stilistică.	Desigur,	
aceste	cazuri	nu	sunt	perfecte	din	punct	de	vedere	formal,	dar	nimeni	nu	poate	cere	perfecţiune	în	
cadrul	unei	activităţi	de	învăţare:	toţi	învăţăm	(inclusiv	ARACIP)	şi	greşelile	sunt	permise	(cu	condiţia	
să	 învăţăm	din	ele)	 !	Ar	fi	bine	să	dezvoltăm	această	 „cultură	pozitivă	a	greşelii”	 (care	 foloseşte	
în	mod	constructiv	greşeala,	 în	scopul	 învăţării)	 şi	 în	 relaţiile	noastre	cu	elevii	 şi	 chiar	 la	nivelul	
managementului	organizaţiei	şcolare...	

	 În	viitor,	acest	prim	set	de	exemple	de	bune	practici,	realizate	mai	mult	cu	scop	„didactic”,	
va	putea	fi	completat	cu	alte	exemple,	poate	mai	bine	realizate	din	punct	de	vedere	formal,	dar	în	
orice	caz	mai	aproape	de	realitatea	şcolară.	Aceste	noi	exemple	vor	fi	selectate	pe	măsura	realizării	
lor	de	către	instituţiile	de	învăţământ	şi,	apoi,	vor	fi	incluse	în	„Bilblioteca	metodologică”	a	aplicaţiei	
informatice.

	 Subliniem,	încă	o	dată,	faptul	că	aceste	exemple	au	doar	un	rol	 ilustrativ	pentru	demersul	
nostru,	de	orientare	metodologică	a	membrilor	CEAC	şi	nicidecum	de	reţetă	care	trebuie	urmată	
întocmai.	Ca	 urmare,	 descurajăm	 copierea	 acestor	 exemple	 ca	 atare	 în	 activitatea	 concretă	 de	
îmbunătăţire	 şi	 evaluare	 a	 calităţii	 educaţiei,	 încurajând,	 totodată,	 răspunsul	 adaptat,	 flexibil	 la	
condiţiile	 concrete	de	 funcţionare,	prin	activităţi	 de	 îmbunătăţire	a	calităţii	 şi	de	evaluare	 internă		
specifice,	diferite	de	la	o	unitate	şcolară	la	alta.
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Capitolul 1. Demersul integral de îmbunătăţire a calităţii

	 În	acest	capitol	vom	prezenta	un	număr	de	4	exemple	de	parcurgere	integrală	a	ciclului	de	
îmbunătăţire	a	calităţii	şi	de	evaluare	internă,	pentru	a	ilustra	caracterul	reflectiv	al	acestui	demers:	
îmbunătăţirea	calităţii	nu	înseamnă	aplicarea	automată	a	unor	proceduri,	ci	este	un	proces	complex	
de	gândire	şi	acţiune	care	implică	analiză,	selecţie,	decizie,	negociere	etc.	Trei	dintre	aceste	exemple	
se	referă	strict	la	activităţile	de	îmbunătăţire	a	calităţii	şi	de	evaluare	internă,	în	timp	ce	al	patrulea	
se	referă	la	dezvoltarea	instituţională	înţeleasă	(aşa	cum	este	corect,	în	opinia	noastră)	ca	demers	
de	îmbunătăţire	a	calităţii.

 1.1. Cazul nr. 1: Şcoală gimnazială, poziționată în zonă periferică, într-un 
cartier eterogen din punct de vedere social

Emil	Necuță

Context:

	 Fiind	la	periferie,	populația	şcolară	este	constituită	în	special	din	familii	cu	venituri	modeste.	În	
ultimii	ani,	cartierul	s-a	extins	semnificativ	cu	o	zonă	rezidențială	ocupată,	în	proporție	covârșitoare,	
de	familii	cu	venituri	superioare,	cu	aspirații	și	așteptări	mult	mai	mari	față	de	educația	oferită	de	
școală.	Școala	dispune	de	bază	materială	bună	și	cu	potenţial	de	dezvoltare,	de	sală	de	sport	și	
terenuri	aferente.

	 Numărul	elevilor	din	școală	este	de	870,	împărțiți	în	38	de	clase,	cu	4-5	clase	paralele	pentru	
fiecare	an	de	studiu.

	 Cadrele	didactice	sunt	calificate,	cu	un	grad	de	implicare	bun,	numărul	acestora	fiind	puțin	
prea	mare	în	raport	cu	numărul	de	elevi,	motiv	pentru	care	disciplinele	opționale	sunt	impuse,	în	cea	
mai	mare	parte,	de	constrângerile	legate	de	asigurarea	normelor	didactice.
 
	 În	urma	autoevaluării	din	anul	precedent,	pe	baza	standardelor	de	acreditare,	noua	CEAC		a	
constatat	că	descriptorul	B.a.1.1.4.	”Adecvarea	ofertei	educaţionale	la	diagnoza	contextului	socio-
economic	şi	cultural	 în	care	va	 funcţiona	şcoala,	 la	proiectul	de	dezvoltare,	 la	planul	operaţional	
pentru	primul	an	de	funcţionare,	la	dotarea	existentă	şi	la	personalul	prognozat”	este	neîndeplinit,	
mai	 ales	 prin	 prisma	 aspectului	 adecvării	 la	 contextul	 socio-economic	 și	 cultural,	 fapt	 generat,	
probabil,	de	schimbarea	structurii	sociale	a	cartierului.	

	 De	asemenea,	în	ciuda	faptului	că	a	fost	evaluat	ca	realizat,	există	suspiciuni	că	și	descriptorul	
B.a.1.1.2.	 ”Promovarea	 ofertei	 educaţionale	 către	 toţi	 actualii	 şi	 potenţialii	 beneficiari	 folosind	
mijloace	clasice	şi	/sau	electronice”,	nu	este	îndeplinit.	

Revizuire:

	 În	prima	ședință	a	CEAC,	se	analizează	indicatorii	corespunzători	domeniului	
B,	 criteriul	 a,	 subdomeniul	 1:”Oferta	 educațională”.	Se	 constată	 că	 indicatorul	 1.1.	
”Definirea	 și	 promovarea	 ofertei	 educaționale”	 este	 evaluat	 ca	 ”Nesatisfăcător”,	

nefiind	îndeplinit	descriptorul	B.a.1.1.4.	Având	în	vedere	faptul	că	evaluarea	realizată	s-a	bazat	pe	
instrumente	empirice,	se	decide	introducerea	în	planul	operațional	pentru	anul	școlar	viitor	a	unei	
activități	de	evaluare	internă	care	să	ofere	o	imagine	cât	mai	completă	față	de	acest	indicator.

Nume	activitate:	Evaluarea	satisfacției	beneficiarilor	față	de	oferta	educațională

Tipul	de	cercetare:	Chestionar	de	satisfacție	a	beneficiarilor
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Obiective:	
	 •	Identificarea,	până	la	sfârșitul	semestrului	I,	a	motivelor	de	insatisfacție	a	părinților	față	de	
oferta	educațională;
	 •	Realizarea,	până	la	sfârșitul	anului	școlar,	a	unei	liste	a	domeniilor	din	care	beneficiarii	ar	
dori	să	fie	dezvoltate	discipline	opționale.

Aspecte	reținute:
	 •	Atractivitatea	disciplinelor	opționale	actuale.
	 •	Gradul	în	care	actualele	discipline	opționale	sprijină	dezvoltarea	ulterioară	a	elevului.
	 •	Așteptările	pe	care	beneficiarii	le	au	față	de	disciplinele	opționale.

Instrument	de	investigare	:
	 •	Ghid	de	interviu		pentru	părinți.
	 •	Chestionar	de	satisfacție	pentru	elevi.

Eșantion	:
	 •	264	de	elevi,	88	din	ciclul	primar	și	176	din	ciclul	gimnazial.
	 •	264	de	părinți	(ai	elevilor	din	primul	eșantion).
Acestea	se	vor	regăsi	în	următoarea	etapă,	”Planificarea”.

Planificare:

Nume	activitate:	Evaluarea	satisfacției	beneficiarilor	față	de	oferta	educațională.

Instrumente	de	investigare	:

a.	Ghid	de	interviu		pentru	părinți:
1.	Care	sunt	disciplinele	opționale	pe	care	le	studiază	fiul/fiica	dumneavoastră?
2.	Ați	fost	consultat	atunci	când	a	început	studiul	acestei	discipline?
3.	Cum	ați	fost	consultat?
4.	 Considerați	 că	 opționalele	 pe	 care	 le	 urmează	 fiul/fiica	 dumneavoastră	 ajută	 semnificativ	
dezvoltarea	personală	și	profesională	ulterioară	a	copilului	dumneavoastră	?
5.	Cum	influențează	acest	opțional	programul	fiului/fiicei	dumneavoastră?
6.	Fiul/fiica	dumneavoastră	merge	cu	plăcere	la	ora	de	opțional?
7.	Aptitudinile	pe	care	fiul/fiica	dumneavoastră	le	are	sunt	puse	în	evidență	de	această	disciplină?	
Care	anume	sunt	aceste	aptitudini	?
8.	Care	sunt	reprezentanții	dumneavoastră	în	Consiliul	de	Administrație	al	școlii?
9.	Ați	fost	consultat	vreodată	cu	privire	la	oferta	educațională	a	școlii?
10.	Sunteți	mulțumit	de	disciplinele	opționale	studiate?
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b.	Chestionar	de	satisfacție	pentru	elevi:
	 Vă	rugăm	să	apreciaţi	pe	o	scară	de	la	1	la	5	(1-nu	sunt	deloc	de	acord,	2-nu	sunt	de	acord,		
3-sunt	oarecum	de	acord,	4-	sunt	de	acord,		5-	sunt	întrutotul	de	acord)	următoarele	afirmaţii:

În	afara	ofertei	care	mi-a	fost	prezentată	de	şcoală,	mi-aş	dori	un	opţional	cu	tema:	…………………
…………………………………………………………………………

	 Eșantion	 :	264	de	elevi,	88	din	ciclul	primar	și	176	din	ciclul	gimnazial;	264	de	părinți	 (ai	
elevilor	din	primul	eșantion).	Eșantionul	asigură	o	marjă	de	eroare	de	maximum	5%,	recomandată	
în	cercetările	sociale.	Eșantionul	este	constituit	prin	selectarea	a	câte	11	elevi	din	clasele	a	III-a	–	a	
VIII-a	și	a	părinţilor	acestora.	Dintre	aceștia,	5	trebuie	să	aibă	cel	puțin	un	părinte	absolvent	de	studii	
superioare,	5	trebuie	să	aibă	ambii	părinți	cu	studii	medii	și	unul	să	aibă	cel	puțin	un	părinte	fără	
studii	medii.

Data	hotărâre	CEAC:	18.10.2013.

Număr	hotărâre	CEAC:	23.

Început	activitate-estimat:	15.10.2013.

Sfârșit	activitate-estimat	:	30.01.2014.
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	 Efort	 estimat:	 10	 zile.	 S-a	 estimat	 că	 două	 persoane	 vor	 trebui	 să	 lucreze	 3	 zile	 pentru	
administrarea	 testelor	 și	 centralizarea	 rezultatelor,	 iar	 4	persoane	 trebuie	 să	 lucreze	o	 zi	 pentru	
interpretarea	acestora.

Cheltuieli:	100	lei.	Se	estimează	aplicarea	a	500	de	chestionare	a	câte	două	pagini	fiecare.

Bugetat:	Nu.

Prioritate:	 	 Maximă.	 S-a	 apreciat	 că	 oferta	 educațională	 poate	 influența	 semnnificativ	 calitatea	
educației	oferite	de	instituție,	precum	și	evoluția	populației	școlare	care,	în	perspectiva	descentralizării,	
va	afecta	bugetul	instituției	și,	implicit,		evoluția	resurselor	umane.

Responsabilități:	Constantinescu	Cornel	-	director	adjunct,	responsabil	Comisie	pentru	curriculum-	
răspunde	de	elaborarea	și	interpretarea	chestionarelor.	Ifrim	Magdalena-	membru	CEAC-	răspunde	
de	aplicarea	chestionarelor	și	realizarea	corespunzătoare	a	eșantionului.

Indicatori	de	realizare	:
	 •	Minim	două	motive	de	insatisfacție	identificate.
	 •	O	listă	cu	minim	două	domenii	noi	în	care	să	se	propună	programe	de	opţional.
	 •	Un	studiu	comparativ	între	actualele	domenii	în	care	se	derulează	disciplinele	opționale	și	
noile	domenii,	propuse	de	beneficiari.

Instrumente	de	evaluare	:
	 •	 Analiza	 documentelor	 (a	 numărului	 de	 chestionare	 aplicate,	 a	 consistenței	 rezultatelor	
acestora).

Activitatea	planificată	se	va	regăsi	în	etapa	”Realizare”	din	anul	școlar	următor:

Realizare:

Început	activitate-efectiv:	15.10.2013

Sfârșit	activitate-efectiv	:	30.02.2014

Progres:	100%.	S-a	considerat	că	ne	aflăm	la	finalul	activității	și	că	aceasta	a	fost	realizată	integral.

Lecții	învățate:
	 •	Derularea	interviurilor	trebuie	făcută	la	sfârșitul	programului	elevilor	și	completarea	acestora	
să	se	facă	în	prezența	cadrului	didactic	desemnat.	La	chestionarele	completate	acasă	de	către	părinții	
care	nu	au	putut	ajunge	la	școală	s-a	constatat	că	o	parte	dintre	întrebări	erau	greșit	interpretate,	
deși	terminologia	era	accesibilă.
	 •	Aplicarea	chestionarelor	elevilor	de	la	ciclul	primar	a	dus	la	rezultate	irelevante,	generate,	
probabil,	de	dificultățile	întâmpinate	de	aceștia	în	a	analiza	întrebările	și	a	da	răspunsuri.
	 •	Chestionarea	elevilor	s-a	făcut	în	școală,	de	către	diriginți/învățători,	motiv	pentru	care	e	
posibil	ca	unele	răspunsuri	să	fie	alterate	datorită	reținerilor	pe	care	le	au	față	de	cadrele	didactice	
respective.

Concluzii	și	recomandări:
	 •	Activitatea	a	fost	apreciată	de	beneficiari,	atât	de	părinți	cât	și	de	elevi,	aceștia	implicându-
se	activ	în	derularea	activității.
	 •	Derularea	activității	a	decurs	normal,	cu	excepția	unui	număr	de	21	de	părinți	care	nu	au	
putut	ajunge	la	școală	și		au	răspuns	în	scris	la	interviu.



7

	 •	Numărul	de	cadre	didactice	folosit	 trebuie	sa	fie	mai	mare,	eventual	să	fie	folosit	fiecare	
profesor	diriginte/învățător	pentru	a	aplica	interviul	la	clasa	pe	care	o	îndrumă.
	 •	Părinții	și	elevii	au	conștientizat	 faptul	că	trebuie	să	aibă	un	cuvânt	de	spus	în	alegerea	
disciplinelor	opționale	și	în	stabilirea	ofertei	educaționale	a	școlii,	că	trebuie	să	fie	informați	cu	privire	
la	oferta	educațională.
	 •	Răspunsurile	primite	au	putut	fi	interpretate,	rezultatele	fiind	relevante	și	utile.

Rezultate	statistice:
	 •	La	chestionarul	aplicat	elevilor	s-au	înregistrat	următoarele	rezultate:

Ca	discipline	noi,	pe	care	elevii	și	le-ar	dori	,	au	fost	selectate:
	 o	Astronomie.
	 o	Lb.	Germană.
	 o	Baschet.
	 o	Lb.	Spaniolă.
	 •	La	interviul	aplicat	părinților,	s-au	tras	următoarele	concluzii:
	 o	25%	dintre	părinți	nu	cunosc	disciplina	opțională	pe	care	o	studiază	elevul.
	 o	70%	dintre	aceștia	declară	că	nu	au	fost	consultați	când	a	fost	stabilit	opționalul,	dar,	atunci	
când	 li	s-au	 făcut	precizări	suplimentare	 își	amintesc	 faptul	că	au	semnat	un	 tabel	 la	ședința	cu	
părinții.
	 o	atunci	când	s-au	numit	opționalele	pe	care	le	studiază	elevii,	35%	dintre	părinți	au	apreciat	
că	 opționalele,	 în	 ansamblu,	 nu	 sprijină	 semnificativ	 dezvoltarea	 ulterioară	 a	 elevului,	 iar	 54%	
apreciază	că	atunci	când	acestea	sunt	predate	de	profesorii	disciplinelor	de	examen,	sunt	utile.
	 o	45%	dintre	părinți	apreciază	că	opționalele	aglomerează	programul	elevilor.
	 o	65%	dintre	părinți	apreciază	că	elevii	merg	cu	plăcere	la	aceste	ore.
	 o	54%	apreciază	că	aptitudinile	individuale	ale	elevilor	nu	sunt	puse	în	evidență	de	disciplinele	
studiate.
	 o	70%	nu	cunosc	care	le	sunt	reprezentanții	în	Consiliul	de	Administrație.
	 o	80%	declară	că	nu	au	fost	consultați	cu	privire	la	stabilirea	ofertei	educaționale.
	 o	Doar	30%	dintre	părinți	se	declară	mulțumiți	de	disciplinele	opționale	studiate.
 

Evaluare:

	 În	urma	analizei	rezultatelor	aplicării	instrumentelor	de	evaluare,	coroborate	cu	
analiza	documentelor	de	încadrare	și	a	documentelor	Comisiei	pentru	curriculum,	s-a	
considerat	că	descriptorii	B.a.1.1.4		și		B.a.1.1.2	nu	sunt	îndepliniți,	motiv	pentru	care		

CEAC	propune	calificativul	”Nesatisfăcător”	pentru	indicatorul	B.a.1.1.,	atât	la	nivelul	”Primar”,	cât	și	
la	nivelul	”Gimnazial”.	

Revizuire:

	 Analizându-se	răspunsurile	de	la	interviul	aplicat	părinților	s-a	concluzionat	un	
grad	înalt	de	insatisfacție	față	de	oferta	educațională	și	un	grad	scăzut	de	cunoaștere	
a	acesteia	din	partea	beneficiarilor	indirecți.
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	 De	asemenea,	implicarea	elevilor	în	alegerea	acesor	discipline	este	foarte	redusă.	Domeniile	
actuale	nu	corespund,	de	foarte	multe	ori,	aspirațiilor	beneficiarilor	direcți-elevii.
	 În		ședința	CEAC	din	20.09.2014	s-a	luat	decizia	planificării	unei	activități	de	îmbunătățire	
pentru	anul	școlar	următor.	

Nume:	”Extinderea	ofertei	educaționale	în	conformitate	cu	nevoile	beneficiarilor”.
Activitatea	astfel	pre-planificată	o	vom	regăsi	în	”Planificare”,	unde	vom	finaliza	planificarea	sa.

Planificare:

Nume	:”Extinderea	ofertei	educaționale	în	conformitate	cu	nevoile	beneficiarilor”.

Activități:
	 •	Realizarea	programelor	de	opționale	care	să	corespundă		domeniilor/ariilor		identificate	în	
urma	aplicării	chestionarelor.
	 •	Prezentarea	noii	oferte	părinților	și	elevilor	în	vederea	exprimării	opțiunilor.
	 •	Constituirea	grupelor	formate	în	funcție	de	opțiunile	exprimate,	din	elevi	de	la	clase	paralele	
diferite.

Tipul	de	activitate:
Activități	de	curriculum	și	metodologie	didactică.

Tipul	secundar	de	activitate:
Activități	la	nivelul	managementului	unității	școlare.

Obiective:
	 •	Revizuirea	ofertei	de	CDȘ		până	la	15	mai.
	 •	Constituirea	de	grupe	pentru	studiul	disciplinelor	opționale,	conform	opțiunilor	beneficiarilor,	
până	sfârșitul	anului	școlar.

Indicator:	B.a.1.1.

Data	hotărâre	CEAC	:	8	octombrie	2014.

Număr	hotărâre	CEAC	:	33.

Început	activitate-estimat	:15.02.2015.

Sfârșit	activitate-estimat	:	30.05.2015.

Efort	estimat:	10	zile	persoana.	Am	estimat	că	3	persoane	vor	lucra	la	o	programă	de	opțional	câte	
2	zile,	pentru	prezentarea	noii	oferte	2	zile,	pentru	aplicarea	formularelor	și	stabilirea	grupelor	2	zile.

Cheltuieli:	100	lei.

Bugetat:	nu.

Prioritate:	maximă.

Responsabilități:	Constantinescu	Cornel-	director	adjunct,	responsabil	Comisie	pentru	curriculum-	
răspunde	de	aplicarea	formularelor	de	opțiuni	și	de	prezentarea	ofertei;
Georgescu	Călin-	director-	răspunde	de	inserarea	opționalelor	în	proiectul	de	încadrare.
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Indicatori	de	realizare:
	 •	Realizarea	de	programe	școlare	pentru	minim	3	discipline	opționale	noi.
	 •	Completarea	de	fișe	de	opțiuni	de	către	toți	părinții	de	la	clasele	a	IV-a.
	 •	Constituirea	a	cel	puțin	3	grupe	de	elevi	provenind	din	clase	paralele	diferite	în	vederea		
desfășurării	disciplinelor	opționale.

Instrumente	de	evaluare:
	 •	Analiza	documentelor(numărul	de	fișe	aplicate,	modul	de	întocmire	a	acestora,	componența	
grupelor	rezultate).
	 •	Observația-	asupra	modului	de	realizare	a	prezentării	noilor	discipline	opționale.

	 Așa	cum	am	prezentat	anterior,	această	activitate	o	regăsim	în	planul	de	îmbunătățire	pentru	
anul	școlar	următor,	adică	la	etapa	de	”Realizare”	a	următorului	RAEI.
 
1.2. Cazul nr. 2: Școala Gimnazială X, situată în centrul comunei, şcoală 
coordonatoare, având ca structuri o grădiniţă şi o altă şcoală cu clase de 
învăţământ primar

Claudia	Şerban	

Context:

	 Unitatea	 şcolară	 dispune	 de	 spaţii	 reabilitate,	 de	 bază	 materială	 bună,	 cu	 potenţial	 de	
dezvoltare	(fiind	puternic	susţinută	financiar	de	consiliul	local),	cu	sală	de	sport	şi	spaţii	auxiliare	la	
şcoala	de	centru.	

	 Populația	este	constituită	 în	special	din	 familii	 cu	venituri	modeste,	 realizate	 în	majoritate	
din	agricultură,	dar	preocupată	de	educaţia	copiilor	şi	cu	așteptări	mari	față	de	școală.	În		școală	
studiază	287	de	preşcolari	şi	elevi,	cuprinşi	în	3	grupe	de	grădiniţă	şi	18	clase,	câte	2	clase	în	fiecare	
generație/serie.

	 Personalul	 didactic	 este	 format	 din	 profesori	 calificaţi,	 cu	 un	 grad	 bun	 de	 implicare	 şi	
responsabilitate.
 
	 Raportând	performanțele	şcolii	la	standardele	de	acreditare/evaluare,	precum	şi	la	cele	de	
referinţă,	a	fost	realizată	în	anul	precedent	autoevaluarea	în	urma	căreia	s-a	constatat	neîndeplinirea		
descriptorului	A.b.3.1.5,	„Existenţa	unui	spaţiu	destinat	cabinetului	medical”.	În	incinta	şcolii	nu	există	
un	astfel	de	cabinet,	asistenţa	medicală	fiind	asigurată	de	către	personalul	dispensarului	comunal.	
Implicit,	acest	fapt	a	determinat	obţinerea	pentru	indicatorul	A.b.3.1	a	calificativului	Nesatisfăcător.	
A	 fost	 generată	automat	 de	 către	 aplicaţia	 informatică	o	activitate	 de	 îmbunătăţire	 care	 vizează	
indicatorul	în	cauză.	

Revizuire:

	 În	 prima	 ședință	 CEAC	 din	 luna	 septembrie,	 în	 urma	 analizei,	 se	 propune	
planificarea	şi	introducerea	în	planul	de	îmbunătăţire	pentru	anul	următor	a	calităţii	a	
unei	activităţi	care	vizează	neîndeplinirea	indicatorului	A.b.3.1.	CEAC	propune	spre	

aprobare	o	listă	preliminară	de	activităţi	pentru	următorul	an:

Nume	activitate:	Amenajarea	unui	cabinet	medical.

Activităţi:	
	 •	Întocmirea	necesarului	de	materiale	şi	a	bugetului	aferent.
	 •	Igienizarea	spaţiului	alocat.
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	 •	Amenajarea	cabinetului	medical.
	 •	Organizarea	concursului	pentru	ocuparea	posturilor.

Tip	de	activitate:	privind	baza	materială	şi	dotarea.

Tip	secundar	de	activitate:	privind	resursa	umană.

Obiective:
	 •	Efectuarea	igienizării	spaţiului	destinat	cabinetului	medical	până	la	1	martie	2014.
	 •	Achiziţionarea	materialelor	şi	instrumentarului	specific	până	la	15	martie	2014.
	 •	Ocuparea	celor	2	posturi	–	medic	şcolar	şi	asistent	medical	pediatrie	–	până	 la	1	aprilie	
2014.
	 •	Amenajarea	cabinetului	medical	în	termen	de	5	zile	de	la	data	ocupării	posturilor.
	 •	Inaugurarea	cabinetului	cel	mai	târziu	la	10	aprilie	2014.

Indicator:	A.b.3.1.

	 Aflată	 în	această	 fază,	de	preplanificare,	activitatea	se	va	 regăsi	 în	etapa	de	„Planificare”	
unde	i	se	va	finaliza	planificarea.	

	 Ţinându-se	seama	de	faptul	că	în	anul	şcolar	anterior,	la	CDI,	au	fost	achiziţionate	mai	multe	
materiale	 de	 soft	 educaţional	 dedicate	 disciplinelor	 socio-umane,	 echipa	 de	 management	 este	
interesată,	pe	de	o	parte	de	gradul	de	utilizare	al	acestora	în	demersurile	didactice,	iar	pe	de	altă	
parte	de	nivelul	de	satisfacţie	al	elevilor		privind	utilizarea	acestor	materiale	TIC	la	lecţii.	Ca	urmare,	
se	propune	introducerea	în	planul	operațional	pentru	anul	calităţii	viitor	a	unei	activități	de	evaluare	
internă	care	să	ofere	informaţii	cât	mai	complete	în	acest	sens.

Nume	activitate:	Eficienţa	utilizării	softului	educaţional	la	disciplinele	socio-umane	din	planul	cadru	
de	la	gimnaziu.

Tipul	de	cercetare:	Analiză	de	conţinut	a	materialelor	de	suport	educaţional.

Obiective:	
	 •	Identificarea	gradului	de	utilizare	a	softurilor	educaţionale	la	disciplinele	din	aria	curriculară	
„Om	şi	societate”	la	gimnaziu,	clasele	a	VII-a	şi	a	VIII-a,	până	la	sfârșitul	semestrului	I.
	 •	Ierarhizarea,	până	la	sfârșitul	semestrului	I,	a	motivelor	de	insatisfacție	a	elevilor	din	clasele	
a	VII-a	şi	a	VIII-a	în	raport	cu	utilizarea	acestor	soft-uri.
	 •	Întocmirea	a	două	liste:	una	privind	domeniile	pe	care	beneficiarii	le-ar	dori	abordate	prin	
materiale	TIC	şi	una	a	cadrelor	didactice	care	necesită	perfecţionare	TIC,	până	la	finele	lunii	ianuarie	
2014.

Aspecte	reținute:
	 •	Atractivitatea	activităţilor	care	implică	acest	tip	de	demers	didactic.
	 •	Gradul	în	care	utilizarea	softului	educaţional	valorifică	învăţarea	centrată	pe	elev,	stilul	de	
învăţare	specific	fiecăruia.
	 •	 Așteptările/exigenţele	 pe	 care	 beneficiarii	 le	 au	 în	 raport	 cu	 selectarea	 materialelor	 şi	
utilizarea	lor	în	lecţii.

Instrument	de	investigare	:
	 •	Fişă	de	observare	a	lecţiei/activităţii.
	 •	Ghid	de	interviu		pentru	elevi.
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Eșantion	:
	 •	cele	4	clase	a	VII-a	şi	a	VIII-a	x	4	discipline	asistate.
	 •	cei	93	de	elevi	ai	claselor	respective.

Şi	această	activitate	se	va	regăsi	în	următoarea	etapă,	”Planificarea”.	

Planificare:

	 În	 această	 etapă	 se	 finalizează	 planificarea	 activităţilor	 revizuite	 şi	 se	 pot	
planifica	alte	activităţi,	atât	de	îmbunătăţire,	cât	şi	de	evaluare	internă.

Nume	activitate:	Amenajarea	unui	cabinet	medical.

Început	activitate	estimat:	15.02.2014.

Sfârşit	activitate	estimat:	10.04.2014.

Efort	estimat:	20	zile.

Cheltuieli:	2500	lei.

Bugetat:	da.

Prioritate:	ridicată.

Responsabilităţi:	
	 •	CEAC	elaborează	procedura	şi	monitorizează	aplicarea	ei.
	 •	Contabilul	întocmește	necesarul	de	materiale	şi	bugetul	de	cheltuieli.
	 •	CA	aprobă	procedura	şi	bugetul.
	 •	Directorul	şi	reprezentantul	consiliului	local	încheie	contractele	şi	fac	recepţia	lucrării.
	 •	Consiliul	local	şi	DSP	organizează	concursul	pentru	ocuparea	posturilor.

Indicatori	de	evaluare:
	 •	 5	 seturi	 de	materiale	medicale	 utilizate	 pentru	mici	 intervenţii	 şi	 activităţi	 de	 prevenţie/
educaţie	sanitară	achiziţionate.
	 •	1	cabinet	medical	funcţional.
	 •	2	posturi,	medic	şcolar	şi	asistent	pediatrie,	ocupate.

Instrumente	de	evaluare:	fişa	de	analiză	a	documentelor.

Nume	activitate:	Eficienţa	utilizării	softului	educaţional	la	disciplinele	socio-umane	din	planul	cadru	
de	la	gimnaziu.

Instrumente	de	investigare	:
•	Fişă	de	observare	a	lecţiei/activităţii
Disciplina	……………………………..
Lecţia	…………………………………
Clasa	…………………………………

Softurile	educaţionale	au	fost	utilizate:
A.	1.	de	cadrul	didactic	în	predare;
2.	de	cadrul	didactic	în	evaluare;
3.	de	elev	în	învăţare;
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4.	nu	au	fost	utilizate;
B.	1.	în	cele	mai	multe	momente	ale	lecţiei;
2.	în	unele	momente	ale	lecţiei;
3.	deloc;
C.	1.	frontal;	
2.	în	grupuri	mici;	
3.	individual.

•	Ghid	de	interviu		pentru	elevi
	 Sub	 denumirea	 generală	 de	 software	 didactic/educațional,	 sunt	 dezvoltate	 materiale	
electronice	(pe	suport	digital	/	multimedia)	pentru	a	simplifica	procesul	de	educație:	hărți,	dicționare,	
enciclopedii,	filme	didactice,	prezentări	în	diverse	formate,	cărţi	(e-books),	teste,	tutoriale,	simulări,	
software	ce	formează	abilități,	software	de	exersare,	jocuri	didactice	etc.	Computerul	şi	materialele	
electronice	 /	multimedia	 sunt	 utilizate	 ca	 suport	 în	 predare,	 învățare,	 evaluare	 sau	 ca	mijloc	 de	
comunicare	(pentru	realizarea	unor	sarcini	individuale	etc.).
1.	Care	sunt	disciplinele	la	care	sunt	folosite	elemente	de	software	educaţional?
2.	Ce	materiale	 electronice	 utilizează	 cel	mai	 des	 profesorii	 de	 la	 disciplinele	 istorie,	 geografie,	
cultură	civică,	religie?	
3.	Ce	forme	de	organizare	a	activităţii	utilizează	profesorul	în	momentele	în	care	implică	şi	astfel	de	
materiale?
4.	Cum	influențează	aceste	materiale	desfăşurarea	lecţiei?
5.	Aţi	fost	consultaţi	în	alegerea	materialelor?
6.	Dacă	da,	care	sunt	propunerile	clasei	voastre?
7.	Aptitudinile	pe	care	le	ai	sunt	puse	în	evidență	în	acest	fel	la	aceste	discipline?
8.	Consideri	că	aceste	software-uri	ajută	semnificativ	dezvoltarea	personală	și	profesională	ulterioară	
a	ta	?	Cum?
9.	Ce	te	nemulţumeşte	în	legătură	cu	acest	aspect?
10.	Ce	alte	tipuri	de	astfel	de	materiale	ai	prefera	în	desfăşurarea	activităţilor?

Eșantion:
	 •	Cele	4	clase	a	VII	a	şi	a	VIII	a	x	4	discipline	asistate.
	 •	Cei	93	de	elevi	ai	claselor	respective.

Început	activitate	estimat:	20.11.2013.

Sfârşit	activitate	estimat:	31.01.2014.

Efort	estimat:	15	zile.	S-a	estimat	efectuarea	de	către	3	persoane	a	asistențelor	la	12	activităţi,	în	
ritm	de	câte	2/zi,	intervievarea	elevilor	unei	clase/zi,	3	zile	pentru	prelucrarea	şi	interpretarea	datelor	
colectate.

Cheltuieli:	20	lei.
Bugetat:	nu.

Prioritate:	maximă.

Responsabilităţi:
	 •	CEAC	elaborează	procedura	şi	monitorizează	aplicarea	ei.
	 •	Directorul,	responsabilul	comisiei	metodice	şi	cel	al	CEAC	efectuează	asistenţele	la	lecţii.
	 •	Consilierul,	şcolar	elaborează	ghidul	de	interviu	şi	interpretează	datele.
	 •	Profesorii	diriginţii	îl	aplică	elevilor.
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Indicatori	de	realizare:
	 •	16	activităţi	didactice	asistate/număr	egal	de	fişe	de	observare.
	 •	93	de	elevi	de	clasele	a	VII-a	şi	a	VIII-a	intervievaţi.
	 •	 o	 listă	 cuprinzând	minimum	 3	motive	 de	 insatisfacţie	 ale	 elevilor	 privitoare	 la	 subiectul	
interviului,	ierarhizate	ca	frecvenţă.
	 •	o	listă	cu	propuneri	de	software	educaţional.

Instrumente	de	evaluare:
	 •	Analiza	 documentelor	 (a	 numărului	 de	 persoane	 intervievate,	 a	 consistenței	 rezultatelor	
acestora).

Activitatea	planificată	se	va	regăsi	în	etapa	”Realizare”	din	anul	următor	al	calităţii.

Realizare:

	 Reprezintă	prima	etapă	a	 „cercului	 calităţii”.	 În	această	etapă	se	 realizează/
implementează	activităţile	planificate,	 însă	se	pot	planifica	şi	alte	activităţi,	atât	de	
îmbunătăţire,	cât	şi	de	evaluare	internă.	De	asemenea,	după	realizarea	efectivă,	pot	

fi	 completate	 câmpuri	 precum	 „început	 şi	 sfârşit	 efectiv”;	 „progres”;	 „lecţii	 învăţate”;	 „concluzii	 şi	
recomandări”;	„rezultate	statistice”.

Nume	activitate:	Amenajarea	unui	cabinet	medical.

Început	activitate-efectiv:	15.02.2014.

Sfârşit	activitate-efectiv:	10.04.2014.

Progres:	100%.

Lecţii	învăţate:
	 •	La	recepţia	 lucrărilor	executate	de	firma	de	construcții	este	nevoie	de	un	specialist	care	
poate	sesiza	eventualele	nereuşite.
	 •	 Interesul	mare	al	părinţilor	elevilor	pentru	deschiderea	cabinetului	medical	 i-a	motivat	pe	
aceştia	să	se	implice,	participând	astfel	la	lucrări.
	 •	Buna	promovare	a	anunţului	de	organizare	a	concursului	a	atras	mulți	candidaţi,	permiţând	
astfel	selectarea	unui	personal	de	înaltă	calificare	profesională.

Concluzii	şi	recomandări:
	 •	 Colaborarea	 cu	 comunitatea	 şi	 consiliul	 local	 s-a	 desfăşurat	 în	 cele	 mai	 bune	 condiţii,	
determinând	rezultatele	aşteptate.
	 •	Activitatea	a	fost	apreciată	de	beneficiari,	atât	de	părinți	cât	și	de	elevi,	aceștia	implicându-
se	activ		în	derularea	activității.
	 •	Derularea	activității	a	decurs	conform	planificării,	n-a	fost	depăşit	bugetul	planificat/alocat.

Rezultate	statistice:
	 •	100%	din	spaţiu	a	fost	amenajat	conform	normativelor	în	vigoare.

Nume	activitate:	Eficienţa	utilizării	softului	educaţional	la	disciplinele	socio-umane	din	planul	cadru	
de	la	gimnaziu.

Început	activitate-efectiv:	25.11.2013.

Sfârșit	activitate-efectiv	:	31.01.2014.
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Progres:	100%.	S-a	considerat	că	activitatea	fost	realizată	integral.

Lecții	învățate:
	 •	Prin	observarea	lecţiilor	la	cele	4	discipline	a	fost	urmărită	utilizarea	cu	eficienţă	a	softurilor	
educaţionale	şi	diversitatea	lor,	dar	şi	creativitate	în	realizarea	interdisciplinarităţii	şi	integrării.
	 •	Pot	fi	efectuate	şi	interasistenţe	de	către	profesorii	de	aceeaşi	specialitate.
	 •	Derularea	interviurilor	trebuie	făcută	la	sfârșitul	programului	elevilor	și	completarea	acestora	
să	se	facă	în	prezența	consilierului	şcolar.	

Concluzii	și	recomandări:
	 •	Desfăşurarea	activității	a	stârnit	interes,	toţi	elevii	apreciind	faptul	că	sunt	intervievaţi.
	 •	 Cadrele	 didactice,	 care	 predau	 cele	 4	 discipline	 socio-umane	 la	 gimnaziu,	 utilizează	
materiale	electronice,	în	special	la	disciplinele	istorie	şi	geografie,	însă	cu	precădere	în	activităţile	
frontale.
	 •	Elevilor	le	plac	aceste	lecţii,	sunt	mult	mai	motivaţi	pentru	învăţare,	rezultatele	lor	la	învăţătură	
au	crescut.
	 •	Elevii	şi-ar	dori	să	fie	consultaţi	mai	des	în	privinţa	acestor	materiale,	cu	toţii	ar	dori	să	poată	
accesa	o	platformă	e-learning.

Rezultate	statistice:
	 Interpretarea	datelor	colectate	în	urma	observării	lecţiilor	de	istorie,	geografie,	cultură	civică	
şi	religie	a	determinat	obţinerea	următoarelor	rezultate:

Interpretarea	 datelor	 obţinute	 în	 urma	 aplicării	 interviului	 a	 determinat	 obţinerea	 următoarelor	
rezultate:
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Evaluare:

	 În	această	etapă	sunt	comparate,	pe	baza	dovezilor,	performanţele	şcolii	cu	
standardele	de	evaluare	(de	acreditare),	apoi,	dacă	este	cazul,	şi	cu	cele	de	referinţă.	
Sunt	 evaluaţi	 toţi	 indicatorii,	 pe	 cele	 trei	 domenii,	 pentru	 fiecare	 nivel/calificare	

care	funcţionează	în	unitate.	Oricare	indicator	rămas	neevaluat	va	împiedica	finalizarea	RAEI.	În	
urma	 evaluării,	 sunt	 acordate	 calificativele	 pentru	 fiecare	 indicator,	 respectând	 metodologia	 de	
autoevaluare.

	 Raportarea	 la	standarde	a	 relevat	 îndeplinirea	 tuturor	 indicatorilor,	deşi	 în	unele	cazuri	 la	
nivel	minimal.	Analiza	rezultatelor	obţinute	în	urma	aplicării	instrumentelor	de	evaluare	evidenţiază	
existenţa	unei	zone	de	îmbunătăţire	în	privinţa	indicatorului	A.b.4.3.	Dotarea	cu	tehnologie	informatică	
şi	de	comunicare,	 în	mod	special	descriptorul	A.b.4.3.4.	Creşterea	numerică	a	disciplinelor	care	
utilizează	tehnologiile	informatice	şi	de	comunicare	precum	şi	în	interiorul	disciplinei,	a	numărului	de	
ore	în	care	sunt	folosite	tehnologiile	informatice	şi	de	comunicare,	la	nivel	gimnazial,	clasele	a	VII-a	
şi	a	VIII-a.	

Revizuire:

	 Coroborând	 răspunsurile	 elevilor	 la	 interviul	 susţinut	 cu	 datele	 obţinute	 în	
urma	 efectuării	 observării	 lecţiilor	 de	 istorie,	 geografie,	 cultură	 civică	 şi	 religie	 s-a	
concluzionat	că	beneficiarii	direcţi,	elevii,	nu	sunt,	în	foarte	mare	măsură,	satisfăcuţi	

de	eficienţa	utilizării	softurilor	educaţionale	la	disciplinele	socio-umane	predate	la	gimnaziu,	clasele	
a	VII-a	şi	a	VIII-a.	Mai	mult	decât	atât,	la	disciplina	„Religie”	acestea	nu	se	folosesc	deloc.

	 Ca	urmare,	în		ședința	CEAC	din	20.09.2014,	s-a	luat	decizia	planificării	pentru	anul	școlar	
următor	a	unei	activități	de	îmbunătățire	care	vizează	indicatorul	A.b.4.3.	

Nume	activitate:	 Îmbunătăţirea	gradului	de	utilizare	a	softurilor	educaţionale	 la	disciplinele	socio-
umane	predate	la	gimnaziu.

	 Pentru	că	în	activitatea	de	îmbunătăţire	o	parte	din	fonduri	sunt	asigurate	prin	autofinanţare,	
obţinându-se	fonduri	extrabugetare	în	urma	derulării	unui	proiect	educaţional,	se	propune	planificarea	
unei	activităţi	de	evaluare	internă,	care	va	urmări	identificarea	gradului	de	satisfacție	al	elevilor	în	
raport	cu	proiectele	educative	derulate	de	școală.	

Nume	activitate:	Satisfacţia	elevilor	privind	participarea	şi	eficienţa	proiectelor	educaţionale.
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Planificare:

	 Se	planifică	activităţile	propuse	în	etapa	de	revizuire	spre	a	face	parte	din	planul	
operaţional	pentru	anul	calităţii	2014-2015.

Nume	 activitate:	 Îmbunătăţirea	 gradului	 de	 utilizare	 a	 softurilor	 educaţionale	 la	
disciplinele	socio-umane	predate	la	gimnaziu.

Activităţi:	
•	Întocmirea	unei	liste	de	materiale	electronice/softuri	educaţionale	şi	a	bugetului	aferent.
•	Achiziţionarea	acestor	materiale	cu	fonduri	extrabugetare.
•	 Desfăşurarea	 de	 activităţi	 demonstrative	 de	 către	 profesorii	 care	 utilizează	 frecvent	 astfel	 de	
materiale.
•	Realizarea	de	interasistenţe	şi	de	asistenţe	la	ore	în	scopul	identificării	aplicării	metodei.

Tip	de	activitate:	activităţi	la	nivel	de	curriculum	şi	metodologie	didactică.

Tip	secundar	de	activitate:	privind	dotarea	materială.

Obiective:
	 •	Stabilirea	numărului	şi	tipurilor	de	soft,	precum	şi	a	bugetului	necesar,	până	la	15	noiembrie	
2014.
	 •	Desfăşurarea	a	minimum	trei	activităţi	demonstrative	în	care	se	utilizează	software,	în	a	II-a	
jumătate	a	lunii	noiembrie	2014
	 •	Derularea	unui	proiect	educaţional	în	perioada	1-25	decembrie	2014	în	vederea	generării	
de	resurse	financiare,	care	să	finanţeze	25%	din	necesarul	de	soft.
	 •	Efectuarea	unui	număr	de	câte	2	interasistenţe	pentru	fiecare	disciplină	în	perioada	3-20	
decembrie	2014.
	 •	 Efectuarea	 a	 	 câte	 unei	 asistenţe	 la	 orele	 disciplinelor	 socio-umane,	 în	 perioada	 10-20	
ianuarie	2015.

Indicator:	A.b.4.3.

Început	activitate	estimat:	10.11.2014.

Sfârşit	activitate	estimat:	25.01.2015.

Efort	estimat:	20	zile.

Cheltuieli:	500	lei.

Bugetat:	da.

Prioritate:	ridicată.

Responsabilităţi:	
	 •	CEAC	elaborează	procedura	şi	monitorizează	aplicarea	ei.
	 •	Comisia	metodică	de	arie	curriculară	stabileşte	necesarul	de	materiale.
	 •	Contabilul	întocmește	bugetul	de	cheltuieli.
	 •	Consilierul	educativ	planifică,	proiectează,	derulează	proiectul	educaţional.
	 •	CA	aprobă	procedura,	necesarul,	proiectul	şi	bugetul.
	 •	Directorul	efectuează	asistenţele	de	observare	a	lecţiei.
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Indicatori	de	evaluare:
	 •	Cel	puţin	5	seturi	de	materiale	electronice	elaborate	/	procurate	pentru	disciplinele	socio-
umane.
	 •	Cel	puţin	8	interasistenţe	la	nivelul	ariei	curriculare.
	 •	Cel	puţin	4	asistenţe	la	lecţii	din	partea	conducerii	şcolii.
	 •	Cel	puţin	1	„proiect	model”	educaţional	elaborat.
	 •	Cel	puţin	3	parteneri	externi	implicaţi.

Instrumente	de	evaluare:	fişa	de	analiză	a	documentelor.

Nume	activitate:	Satisfacţia	elevilor	privind	participarea	şi	eficienţa	proiectelor	educaţionale.

Tipul	de	cercetare:	Anchetă	cu	chestionar	 (gradul	de	satisfacţie	al	beneficiarilor	privind	eficienţa	
proiectelor	educaţionale	derulate	în	şcoală).	

Obiective:	
	 •	Elaborarea	unui	chestionar	de	satisfacţie	a	elevilor	privind	derularea	proiectelor	educaţionale,	
până	la	15	februarie	2015.
	 •	Aplicarea	chestionarului	pe	un	eşantion	de	150	de	elevi	din	clasele	III-VIII	până	la	sfârşitul	
lunii	februarie	2015.
	 •	Prelucrarea	datelor	şi	interpretarea	rezultatelor	în	primele	3	zile	ale	lunii	martie	2015.

Aspecte	reținute:
	 •	Așteptările/exigenţele	pe	care	beneficiarii	le	au	în	desfăşurarea	proiectelor	educaţionale;
	 •	Gradul	de	implicare	al	elevilor/interesul	manifestat	în/pentru	activitatea	educativă	derulată	
în	şcoală.

Instrument	de	investigare	:
	 •	Chestionar	de	satisfacţie		pentru	elevi.

Eșantion:
	 •150	de	elevi	din	clasele	III-VIII.

Început	activitate	estimat:	10.02.2015.

Sfârşit	activitate	estimat:	05.03.2015.

Efort	estimat:	8	zile.

Cheltuieli:	500	lei.

Bugetat:	da.

Prioritate:	medie.

Responsabilităţi:
	 •	CEAC	-	elaborează	procedura	şi	monitorizează	aplicarea	ei.
	 •	Consilierul	şcolar	-	elaborează	chestionarul	şi	prelucrează	datele.
	 •	Învăţătorii	şi	diriginţii	-	aplică	instrumentul	de	investigare.
	 •	Consilierul	educativ	-	comunică	rezultatele	şi	stabilește	planul	de	măsuri.

Indicatori	de	realizare:
	 •	150	de	chestionare	aplicate.
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	 •	1	plan	de	măsuri	elaborat	în	urma	analizei	răspunsurilor	la	chestionare.

Instrumente	de	evaluare:
	 •	Analiza	documentelor	(a	numărului	de	persoane	chestionate,	a	consistenței	rezultatelor).

1.3. Cazul nr. 3: Colegiu tehnic, poziționat  în zonă semiperiferică, într-un cartier 
favorizat din punct de vedere economic

Emiliea	Crețu	

Context:

	 Populația	 	 şcolară	provine,	 în	 special,	 din	 familii	 cu	venituri	 de	nivel	mediu,	 cartierul	 fiind	
compus	din	ansambluri	de	locuințe,	toate	proprietate	personală,	achiziționate	înainte	de	revoluție,	
de	către	familiile	care	au	lucrat,	în	majoritate,	la	două	întreprinderi	importante	din	oraș.

	 Școala	dispune	de	bază	materială	foarte	bună	(a	fost	cuprinsă	într-unul	din	proiectele	PHARE	
din	perioada	de	preaderare),	cu	potențial	de	dezvoltare	şi	în	continuare.	Unitatea	şcolară	dispune	de	
sală	și	terenuri	de	sport,	ateliere,	laboratoare	etc.

	 Numărul	elevilor	din	școală	este	de	625,	împărțiți	în	25	de	clase,	cu	câte	6	clase	a	IX-a	și	a	
X-a,	cu	câte	4		clase	a	XI-a	și	a	XII-a,	cu	clase	de	școală	profesională,	stagii	de	pregătire	practică	și	
de	nivel	postliceal.	Cadrele	didactice	sunt	calificate,	cu	un	grad	de	implicare	bun,		numărul	titularilor	
cu	norma	didactică	în	școală	fiind	puțin	prea	mic,	din	cauza	detașărilor	în	interesul	învățământului,	
motiv	pentru	care	catedrele	rezervate	se	distribuie	anual	cadrelor	didactice	suplinitoare.	
	 În	urma	derulării	examenului	de	bacalaureat,	 rezultatele	elevilor	sunt	sub	media	pe	 județ,	
mai	ales	din	cauza	faptului	că	destul	de	mulţi	elevi	provin	și	din	mediul	rural	(şi	fac	naveta	zilnic),	iar	
orele	de	pregătire	suplimentară	au	fost	puse	în	afara	graficului	curselor	auto	de	navetă.	Totodată,	
elevii	se	declară	dezamăgiți	de	programul	mult	prea	încărcat	de	la	școală	și	de	acasă.	În	plus,	elevii	
din	două	clase	terminale	provin	din	ruta	progresivă,	la	care	planurile	de	învățământ	au	prevăzut	mai	
puţine	ore	de	matematică,	ceea	ce	a	afectat	nivelul	general	de	pregătire	şi	rezultatele	la	examen.		
Există	și	suspiciunea	că	mulți	dintre	elevi	(ruta	progresivă)	au	urmat	cursul	superior	al	liceului	doar	
pentru	a	primi	stimulente	materiale	”bani	de	liceu”,	nefiind	interesați	de	pregătirea	pentru	examenul	
de	bacalaureat.	

Revizuire

	 În	 prima	 ședință	 a	CEAC,	 se	 analizează	 rezultatele	 examenului	 național	 de	
bacalaureat.	 Se	 cercetează	 gradul	 de	 rezolvare	 pentru	 fiecare	 subiect,	 la	 fiecare	
disciplină	de	examen.	Se	constată	că	rezultatele	diferă	în	funcţie	de	gradul	de	dificultate	

al	exerciţiilor.	Având	 în	vedere	 faptul	că	rezultatele	sunt	nesatisfăcătoare	(adică	numărul	elevilor	
care	 au	 rezolvat	 subiectele	 este	mic),	 se	 decide	 introducerea,	 în	 planul	 operațional	 pentru	 anul	
școlar	viitor,	a	unei	activități	de	evaluare	internă,	care	să	ofere	posibilitatea	obținerii	unor	rezultate	
mai	bune.

Nume	activitate:	Analiza	gradului	de	dificultate	a	subiectelor	la	examenul	de	bacalaureat	(ultimii	trei	
ani)	disciplina	”matematică”.	

Tipul	 de	 cercetare:	 analiza	 documentelor	 -	 stabilirea	 procentului	 elevilor	 care	 au	 rezolvat	 diferit	
subiectele	şi	corelarea	acestui	procent	cu	gradul	de	dificultate	a	subiectelor.	

Obiective:	
	 •	Identificarea	subiectelor	cu	grad	mare	de	dificultate	în	rezolvare.
	 •	Identificarea,	până	la	începutul	anului	școlar	a	motivelor	de	nerezolvare	a	subiectelor.
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	 •	Stabilirea	programului	de	pregătire	diferențiată	pe	subiecte	de	același	grad	de	dificultate.
	 •	Realizarea,	până	la	sfârșitul	anului	școlar,	a	programului	de	pregătire,	axat	pe	rezolvarea	
exercițiilor	de	tipul	celor	date	la	examen	în	anul	anterior.		

Aspecte	reținute:
	 •	Dorința	elevilor	de	a	se	pregăti,	în	vederea	promovării	examenului	de	bacalaureat.
	 •	Nivelul	rezultatelor,	comparativ	cu	celelalte	unități	de	învățământ	cu	procent	de	promovabilitate	
sub	50%.
	 •	Așteptările	părinților	în	ceea	ce	privește	rezultatele	elevilor.	

Instrument	de	investigare:
	 •	Fișa	de	analiză	a	lucrărilor	scrise,	pe	subiecte.
	 •	Ghid	de	interviu	pentru	elevi,	pentru	profesorii	de	matematică	şi	pentru	părinţi.
	 •	Chestionar	de	satisfacţie	pentru	elevi.

Eșantion	:
	 •	Toate	lucrările	scrise	ale	elevilor	înscriși	la	examenul	de	bacalaureat,	absolvenți	din	seria	
curentă.	Toate	lucrările	scrise	ale	elevilor	înscriși	la	examenul	de	bacalaureat,	absolvenți	din	seriile	
anterioare	(ultimele	trei	promoţii).
	 •	80	de	elevi,	clasele	a	X-a	şi	a	XI-a;	9	profesori	de	matematică	din	trei	unităţi	şcolare	diferite	
(inclusiv	cea	de	faţă)	şi	20	de	părinţi	ai	elevilor	din	clasele	terminale	(pentru	interviu);	toţi	elevii	din	
clasele	terminale	(pentru	chestionarul	de	satisfacţie).	

Planificare:

Nume	 activitate:	 Evaluarea	 gradului	 de	 dificultate	 a	 subiectelor	 examenului	 de	
bacalaureat,	sesiunea	iunie-iulie	2013,	disciplina	”matematică”.

Instrumente	de	investigare
A.	Fişă	de	analiză	a	rezultatelor	la	examen:	
Demersul	nostru	a	fost	structurat	astfel:
	 •	Preluarea	subiectelor	din	teze	și	bifarea,	de	fiecare	dată,	în	fișa	de	analiză	a	lucrărilor,	în	
coloana	”rezolvat	corect,	conform	baremului”;
	 •	Bifele	respective	se	vor	grupa,	de	regulă,	în	grupe	de	câte	5,	sub	o	formă	oarecare,	pentru	
a	ușura	numărarea	răspunsurilor;
	 •	După	ce	trecem	prin	toate	cele	50	de	lucrări,	putem	avea	următoarea	situație	(deocamdată,	
nu	ne	interesează	care	au	fost	subiectele,	ci	doar	cum	au	fost	ele	rezolvate	de	către	elevi):
	 o	Subiectul	1	a	fost	rezolvat	corect	de	32	elevi,	din	50
	 o	Subiectul	2	a	fost	rezolvat	corect	de	24	elevi,	din	50
	 o	Subiectul	3	a	fost	rezolvat	corect	de	15	elevi,	din	50
	 o	Subiectul	4	a	fost	rezolvat	corect	de	48	elevi,	din	50
	 o	Subiectul	5	a	fost	rezolvat	corect	de	8	elevi,	din	50
	 •	Se	calculează	procentele	de	elevi	care	au	rezolvat	corect	fiecare	subiect
	 o	Subiectul	1	a	fost	rezolvat	corect	de	64	%	dintre	elevi
	 o	Subiectul	2	a	fost	rezolvat	corect	de	48	%	dintre	elevi
	 o	Subiectul	3	a	fost	rezolvat	corect	de	30	%	dintre	elevi
	 o	Subiectul	4	a	fost	rezolvat	corect	de	96	%	dintre	elevi
	 o	Subiectul	5	a	fost	rezolvat	corect	de	16	%	dintre	elevi
Scala	de	evaluare:	
	 •	Pentru	un	procentaj	de	elevi	cuprins	între	valorile	0	-	20	%	se	consideră	subiectul	ca	fiind	
foarte	dificil
	 •	Pentru	un	procentaj	de	elevi	cuprins	între	valorile	21	-	40	%	se	consideră	subiectul	ca	fiind	
dificil
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	 •	Pentru	un	procentaj	de	elevi	cuprins	între	valorile	41	-	60	%	se	consideră	subiectul	ca	fiind	
dificultate	medie
	 •	Pentru	un	procentaj	de	elevi	cuprins	între	valorile	61	-	80	%	se	consideră	subiectul	ca	fiind	
ușor
	 •	Pentru	un	procentaj	de	elevi	cuprins	între	valorile	81-100	%	se	consideră	subiectul	ca	fiind	
foarte	ușor

B.	Ghid	de	interviu	pentru	elevii	claselor	a	X-a	–	a	XI-a
1.	Ați	procurat	subiectele	date	la	examenul	de	bacalaureat	din	acest	an	la	matematică?
2.	Dacă	da,	ați	încercat	să	le	rezolvați	pe	acelea	pe	care	le-ati	întâlnit	deja,	prin	parcurgerea	materiei	
din	anii	anteriori?
3.	Dacă	nu,	ați	cerut	profesorului	de	matematică	să	le	rezolvați	împreună	la	clasă?
4.	Ați	fi	de	accord	să	începeți,	încă	din	clasa	a	IX-a,	un	prgram	de	pregătire	suplimentară,	oferită,	în	
afara	orelor	de	curs,	de	către	profesorii	de	matematică	(în	zilele	în	care	aceștia	sunt	de	serviciu	la	
bibliotecă)?	Ați	participa	cu	regularitate	la	aceste	ore	de	pregătire?	
5.	Credeți	că	două	ore	de	pregătire	suplimentară	ar	îngreuna	suplimentar	programul	școlar?
6.	Credeți	că	pregătirea	suplimentară	ar	trebui	să	se	facă	doar	în	anul	terminal?
7.	Considerați	că	profesorul	ar	trebui	să	lucreze	diferențiat	cu	elevii	unei	clase?
8.	Considerați	că	nu	aveți	nevoie	de	alte	pregătiri,	orele	din	planul	de	învățământ	fiind	suficiente?

În	afara	propunerii	de	pregătire	la	matematică	mi-aș	dori	și	o	pregătire	la	limba	și	literatura	română,	
pănă	în	clasa	a	XII-a.
													Da	 	 	 	 Nu			 	 	 Nu	ştiu,	nu	m-am	hotărât

Eșantion:	80	de	elevi	(câte	10	elevi	din	câte	4	clase	din	fiecare	an	de	studiu).

C.	Ghid	de	interviu	pentru	profesorii	de	matematică:
1.	 Sunteți	 mulțumit	 de	 rezultatele	 obținute	 de	 elevii	 școlii	 d-voastră	 la	 examenul	 național	 de	
bacalaureat	din	acest	an?
2.	Reprezintă	aceste	rezultate	un	indicator	de	evaluare	pentru	cadrele	didactice	din	școală?	
3.	Ați	făcut	parte	din	comisia	de	evaluare	a	examenului	de	bacalaureat,	sesiunea	iunie-iulie	2013?
4.	Dacă	da,	ați	rezolvat	aceste	subiecte?
5.	După	cât	vă	cunoașteți	elevii,	care	dintre	subiecte	ar	fi	putut	fi	considerate	ca	dificile?
6.	Care	dintre	subiecte	ar	fi	putut	fi	considerate	foarte	ușoare?
7.	 Şcoala	 d-voastră	 are	 rezultate	 sub	 media	 pe	 judeţ	 la	 examenul	 de	 Bacalaureat,	 disciplina	
„Matematică”.	Ce	considerați	că	veți	face	mai	întâi,	la	reînceperea	anului	școlar?
8.	Cum	vă	gândiți	să	ameliorați	situația,	în	sensul	creșterii	procentului	de	promovabilitate?
9.	Dacă	v-ați	gândit	la	un	program	de	pregătire,	cum	considerați	că	acesta	va	influența	programul	
elevilor	din	clasele	terminale?	
10.	Elevii	dumneavoastră	vor	merge	cu	plăcere	la	ora	de	pregătire?
11.	Dacă	nu	veți	avea	ore	la	clasele	terminale,	veți	fi	de	acord	să	faceți	 totuși	pregătire	cu	elevii	
acestor	clase,	în	echipă	cu	profesorii	care	au	ore	la	aceste	clase?	

Eșantion:	9	profesori	din	trei	unități	școlare	de	același	tip

D.	Chestionar	de	satisfacție	pentru	elevi

Vă	rugăm	să	apreciaţi	pe	o	scară	de	la	1	la	5	(	1-nu	sunt	deloc	de	acord,	2-nu	sunt	de	acord,		3-sunt	
oarecum	de	acord,	4-	sunt	de	acord,		5-	sunt	întrutotul	de	acord)	următoarele	afirmaţii	:
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Eșantion	:
	 •	Toți	elevii	înscriși	la	examenul	de	bacalaureat,	absolvenți	din	seria	curentă
	 •	Toți	elevii	înscriși	la	examenul	de	bacalaureat,	absolvenți	din	seriile	anterioare	anului	curent

E.	Ghid	de	interviu		pentru	părinți
1.	Cunoașteți	subiectele	 la	 ”matematică”	pe	care	 le-au	primit	spre	rezolvare	elevii	absolvenți	din	
promoția	trecută?	
2.	Dacă	le	cunoașteți,	ați	fost	informat	de	fiul	/	fiica	d-voastră	în	privinţa	nivelului	de	dificultate	(dacă	
au	fost	grele	sau	ușoare)?	
3.	Cunoașteți	rezultatele	elevilor	școlii	la	acest	examen?
4.	Consideraţi	că	nivelul	de	dificultate	al	subiectelor	la	examen	ar	trebui	schimbat	?	Cum	ar	trebui	
acestea	să	fie	–	mai	grele	sau	mai	uşoare	?
5.	Aveți	încredere	în	pregătirea	oferită	de	școală?	
6.		Considerați	că	pregătirea	oferită	de	școală	va	ajuta	la	ridicarea	nivelului	de	pregătire	al	copilului	
d-voastră?
7.	Considerați	că	este	nevoie	de	un	program	de	pregătire	suplimentară	pentru	elevi?
8.	Dacă	da,	ce	veți	face	pentru	a-l	determina	pe	copilul	d-voastră	să	meargă	la	orele	de	pregătire?	
Vă	veți	monitoriza	copilul	în	ceea	ce	privește	participarea	la	orele	de	pregătire?
9.	Copilul	dumneavoastră	face	pregătire	suplimentară	în	particular	(„meditaţii”)?	
10.	Dacă	da,	atunci	considerați	că	este	bine	să	meargă	la	amândouă?	
11.	Cunoașteți	toate	disciplinele	la	care	copilul	d-voastră	susține	examen	de	BAC?
12.	Ați	fost	consultat	în	alegerea	disciplinei	de	la	„proba	la	alegere”?	
13.	Dacă	fiul	/	fiica	d-voastră	nu	va	promova	examenul	de	BAC	în	prima	sesiune,	se	va	înscrie	și	în	
următoarea?		

Eșantion:	20	de	părinți	ai	elevilor	din	patru	clase	 terminale.	Eșantionul	asigură	o	eroare	de	5%,	
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recomandată	 în	cercetările	sociale.	Eșantionul	este	constituit	prin	selectarea	a	câte	5	 	părinți	ai	
elevilor	din	fiecare	clasă.

Dată	hotărâre	CEAC:	03.09.2013.

Număr	hotărâre	CEAC:	23.

Început	activitate-estimat:	04.09.2013.

Sfârșit	activitate-estimat	:	06.10.2013.

Efort	estimat:	2	zile.	S-a	estimat	că	două	persoane	vor	trebui	să	lucreze	o	zi	pentru	analiza	lucrărilor	
scrise	ale	elevilor	și	o	persoană	pentru	centralizarea	rezultatelor		în	formatul	utilizabil	de	date.	În	altă	
zi	se	lucrează	scala	de	evaluare.	

Cheltuieli:	0	lei.

Bugetat:	Nu.

Prioritate:		Maximă.	S-a	apreciat	că	începând	de	la	această		statistică	fiecare	școală	poate	să	știe	
care	sunt	întrebările	dificile	și	poate	să	își	facă	planul	de	îmbunătățire.

Responsabilități	:
	 •	 Ionescu	Marian-	 director	 adjunct,	 responsabil	 Comisie	metodică	 ”matematică”,	membru	
CEAC.
	 •	Popescu	 Ioana-	membru	CEAC-	 răspunde	de	 realizarea	 corespunzătoare	a	 statisticii	 și	
amplasarea	școlii	în	grila	realizată	de	CNEE	la	nivel	național	și	de	ISJ	la	nivel	regional.

Indicatori	de	realizare	:
	 •	Realizarea	tipologiei	subiectelor	de	la	examenele	de	bacalaureat	din	ultimii	trei	ani,	la	proba	
de	matematică,	pe	niveluri	de	dificultate,	până	la	06.10.2013.
	 •	Realizarea	scalei	adaptată	de	apreciere	a	dificultăţii	subiectelor	 la	matematică	elaborată	
până	pe	06.	10.2013.
	 •	 Aplicarea	 chestionarelor,	 pe	 eşantionul	 dat,	 respectiv,	 realizarea	 interviurilor	 (inclusiv	
prelucrarea	rezultatelor)	până	pe	06.10.2013.

Realizare:

Nume	 activitate:	 Evaluarea	 gradului	 de	 dificultate	 a	 subiectelor	 examenului	 de	
bacalaureat,	sesiunea	iunie-iulie	2013,	disciplina	”matematică”.

Început	activitate-efectiv:	20.10.2013.

Sfârșit	activitate-efectiv	:	23.11.2013.

Progres:	100%.

Lecții	învățate:
	 •	 Demararea	 activităţii	 şi	 aplicarea	 instrumentelor	 de	 investigare	 nu	 s-au	 putut	 realiza	 în	
timpul	stabilit:	cantitatea	de	muncă	necesară	a	fost	mult	subevaluată	şi,	în	plus,	în	perioada	propusă	
iniţial	şcoala	a	fost	inspectată.
	 •	Analiza	 lucrărilor,	 interviurile	 şi	 aplicarea	 chestionarelor	 s-au	 derulat	 fără	 probleme,	 iar	
răspunsurile	au	putut	fi	notate.	
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	 •	Chestionarele	trimise	părinților	prin	copiii	lor	au	fost	retransmise	școlii	în	plic	închis,	conform	
recomandărilor	membrului	CEAC	cu	atribuții	în	acest	sens.
	 •	Chestionarea	elevilor	s-a	făcut	în	școală,	de	către	diriginți.	

Concluzii	și	recomandări:
	 •	Activitatea	a	fost	apreciată	de	părinți	și	elevi,	aceștia	implicându-se	activ.
	 •	Derularea	activității	a	decurs	normal,	așa	cum	a	fost	planificată.
	 •	Răspunsurile	primite	au	fost	pertinente,	rezolvarea	chestionarelor	și	a	interviurilor	făcându-
se	cu	responsabilitate,	știind	că	rezultatele	sunt	relevante	și	utile.

Rezultate	statistice:
	 •	La	interviul	aplicat	părinților,	s-au	tras	următoarele	concluzii:
	 -	30%	dintre	părinți	nu	cunosc	disciplina	la	alegere	pe	care	o	susține	fiul	/	fiica	la	examen.
	 -	70%	dintre	aceștia	declară	că	nu	au	fost	consultați	când	a	fost	aleasă	disciplina	respectivă.
	 -	Toți	părinții	au	răspuns	că,	în	cazul	în	care	elevul	nu	promovează	examenul	în	prima	sesiune,	
se	va	înscrie	în	a	doua,	precizând	că	este	dreptul	lui	și	profită	de	acesta.
	 -	45%	dintre	părinți	apreciază	că	programul	de	pregătire	este	util	elevilor.
	 -	55%	dintre	părinți	apreciază	că	elevii	merg	cu	interes	la	aceste	ore.
	 -	Doar	30%	dintre	părinți	declară	că	fiii	lor	vor	face	pregătire	și	în	particular.
 

Evaluare:

	 În	urma	analizei	activității	planificate	a	rezultat	că	patru	din	cele	cinci	subiecte	
au	fost	apreciate	cu	calificativele:		”foarte	greu”,	”greu”	și	două	”de	dificultate	medie”,	
iar	unul	a	 fost	considerat	 „ușor”.	Punctajul	acordat	prin	barem	acestui	subiect	este	

mic,	astfel	încât	cei	care	l-au	rezolvat	nu	au	obținut,	totuși,	o	notă	suficient	de	mare.		

	 După	 analiza	 activității	 propuse,	 rezultă	 că	 programul	 de	 pregătire	 va	 fi	 realizat	 în	 bune	
condiții	și	există	șanse	ca	rezultatele	la	examenul	de	BAC	să	se	îîmbunătățească.	

Revizuire:

	 Analizând	toate	răspunsurile	de	la	interviul	aplicat	părinților	și	cadrelor	didactice,	
a	 rezultat	 un	 grad	 ridicat	 de	 încredere	 acordat	 programului	 de	 pregătire	 stabilit,	
conținând	măsuri	 concrete	 de	monitorizare,	 de	 evaluare	 permanentă	 și	 stabilire	 a	

programului	remedial	diferențiat.

Nume	activitate:	”Evaluarea	elevilor	în	condiții	similare	examenului,	utilizând	subiecte	asemănătoare	
celor	din	sesiunea	anterioară”.

Planificare:

Nume	activitate:	”Evaluarea	elevilor	în	condiții	similare	examenului,	utilizând	subiecte	
asemănătoare	celor	din	sesiunea	anterioară”.

Activități:
	 •	Realizarea	programelor	de	pregătire.
	 •	Prezentarea	programului	părinților	și	elevilor	în	vederea	exprimării	opțiunilor.
	 •	Stabilirea	orarului	de	pregătire.
	 •	Derularea	pregătirii	şi	estimarea	rezultatelor	elevilor	la	examenul	din	anul	următor.

Tipul	de	activitate:	Activități	de	curriculum	și	metodologie	didactică.
Tipul	secundar	de	activitate:	Activități	de	monitorizare	 la	nivelul	managementului	unității	 școlare.	
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Realizarea	de	rapoarte	de	analiză	transmise	părinților	periodic.	

Obiective:
	 •	Îmbunătăţirea	rezultatelor	la	bacalaureat.	

Data	hotărâre	CEAC	:	8	octombrie	2014.

Număr	hotărâre	CEAC	:	33.

Început	activitate-estimat	:15.10.2014.	

Sfârșit	activitate-estimat	:	30.05.2015.

Efort	estimat:	200	zile
	 Am	estimat	că	4	profesori	vor	derula	programul	de	pregătire	(3	care	predau	la	clase	terminale	
și	unul	care	predă	la	alte	clase	decât	cele	numite	mai	sus).	

Cheltuieli:	100	lei	(pentru	fișe	de	lucru	date	elevilor	sau	CD	cu	exerciții	de	antrenament).	

Bugetat:	nu.

Prioritate:	maximă.

Responsabilități:
	 •	 Director	 adjunct,	 responsabil	 Comisie	 pentru	 curriculum-	 răspunde	 de	 monitorizarea	
programului.
	 •	Director-	răspunde	de	realizarea	programului.

Indicatori	de	realizare:
	 •	Creşterea	procentului	de	promovare	la	examenul	de	bacalaureat	(matematică)	cu	10%.
	 •	Îmbunătăţirea	mediei	generale	de	promovare	la	matematică	cu	25	de	sutimi.
	 •	Estimarea	rezultatelor	la	examenul	de	bacalaureat	(matematică)	este	corectă	în	cel	puţin	
80%	dintre	cazuri.	

Instrumente	de	evaluare:
	 •	Analiza	testelor,	a	fișelor	de	prezență,	a	modului	de	pregătire,	a	participării	prin	implicare	în	
pregătire.		
	 •	Observația-	asupra	modului	de	realizare	a	programului	în	sine.	

	 Această	activitate	se	regăsește		în	planul	de	îmbunătățire	pentru	anul	școlar	următor,	adică	
la	etapa	de	”Realizare”	a	următorului	RAEI,	îmbogățită	cu	noile	instrumente	de	evaluare.

1.4. Programul „Parteneriate”. Plan de îmbunătăţire a parteneriatului educaţional 
pentru o integrare optimă a şcolii în comunitatea locală

Dorel	Băitănciuc	
Mihaela-Gabriela	Achihăiţei	

Context	

	 Liceul	Tehnologic	este	situat	 în	Moldova,	municipiul	X	are	populaţie	şcolară	atât	din	zona	
urbană	cât	şi	din	mediul	rural,	fiind	singura	unitate	dotată	prin	programul	PHARE	TVET.
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	 Şcoala	a	luat	fiinţă	în	1974	şi	a	asigurat	formarea	forţei	de	muncă	pentru	un	număr	de	peste	
20	de	agenţi	economici	din	domeniul	„textile-pielărie”	din	judeţ	şi	din	ţară.	Liceul	Tehnologic	oferă	
instruire	prin:	liceu	tehnologic	profil	„tehnic”,	domeniul	„textile”	(prioritar	pentru	Regiunea	NE	şi	în	
judeţ)	 -	 	 specializarea	 „tehnician	 în	 industria	 textilă”	 (nivelul	 3	 de	 calificare);	 calificare	 nivel	 2	 –	
„confecţioner	produse	textile”,	calificare	nivel	3,	„tehnician	în	industria	textilă”.	Pe	lângă	domeniul	
prioritar	 „textile-pielărie”	 şcoala	mai	 furnizează	 instruire	 prin	 liceu,	 filiera	 teoretică	 profil	 „real”	 –	
specializările	„matematică-informatică”	şi	„ştiinţe	ale	naturii”.	Şcoala	oferă	formare	de	nivel	3	pentru	
specializarea	„tehnician	designer	vestimentar	și	de	asemenea	cursuri	serale	pentru	adulţi	-	nivelul	3	
de	calificare	–	„tehnician	în	industria	textilă”	şi	o	clasă	-	cursuri	cu	frecvenţă	redusă	–	profil	„real”.

	 Având	în	vedere	amplasarea	şcolii	într-o	zonă	periferică	a	municipiului,	la	distanţă	mare	de	
şcolile	generale	şi	cu	o	populaţie	şcolară	de	10-14	ani	numeroasă,	începând	din	anul	şcolar	2001-
2002,	şcoala	oferă	instruire	şi	la	nivelul	ciclului	gimnazial	facilitând	accesul	la	educaţie	unui	număr	
mare	de	copii	dintr-o	zonă	cu	populaţie	defavorizată.	

	 În	 ultimii	 ani	 au	 fost	 şcolarizaţi,	 la	 cererea	 partenerilor	 economici,	 adulţi	 printr-o	 clasă	
postliceală	de	specialitate	–	„tehnician	proiectant	îmbrăcăminte”	şi	15	adulţi	prin	şcoala	posticeală	
de	maiştri	–	„confecţioneri”,	şcolarizarea	fiind	plătită	integral	de	partenerii	economici.

	 Şcoala	are	92	de	cadre	didactice,	10	angajaţi	-	personal	didactic	auxiliar	şi	23	de	angajaţi	-	
personal	nedidactic.

	 Având	 în	 vedere	 că	 unitatea	 şcolară	 formează	 forţă	 de	 muncă	 pentru	 domeniul	 „textile-
pielărie”,	domeniu	prioritar	de	dezvoltare	în	judeţ,	începând	din	anul	2006	şcoala	parcurge	o	etapă	
de	reformă	 instituţională	şi	a	elaborat	un	Proiect	de	dezvoltare	pe	 termen	mediu	 (2006-2013)	 în	
conformitate	cu	cerinţele	de	adaptare	a	activităţii	unităţii	şcolare	la	cerinţele	UE.

	 Pentru	 obiectivele	 prioritare	 propuse	 în	 Planul	 de	 dezvoltare	 s-au	 obţinut	 finanţări	 prin	
Programul	Phare	RO	01	08.01	–	Coeziune	economică	şi	socială,	 reabilitarea	sălii	de	sport	va	fi	
finanţată	prin	Program	MEC	iar	pentru	CDI	se	vor	asigura	fonduri	din	venituri	extrabugetare	(inclusiv		
sponsorizări,	venituri	de	la	bugetul	local	şi	din	proiecte).	În	anul	şcolar	2002-2003,	şcoala	a	achiziţionat	
din	contribuţia	Asociaţiei	Comitetului	de	Părinţi	o	parte	din	aparatele	şi	ustensilele	necesare	pentru	
dotarea	 laboratoarelor	 tehnologice	 de	 specialitate	 şi	 	 din	 sponsorizări	 şi	 donaţii	 ale	 agenţilor	
economici	parteneri,	echipamente	pentru	dotarea	a	2	miniateliere	şcolare	-	tricotaje	şi	mecanic.	În	
anul	şcolar	2002-2003	a	fost	dotat	cu	echipamente	şi	software	laboratorul	de	informatică,	tot	din	
fonduri	extrabugetare	(de	la	Asociaţia	Comitetului	de	Părinţi),	iar	în	anul	2003-2004	s-a	achiziţionat	
mobilier	modern	pentru	al	doilea	laborator	de	informatică,	pentru	4	săli	de	clasă,	o	imprimantă	cu	
copiator	şi	scanner	pentru	aria	curriculară	“Tehnologii”.	În	anul	şcolar	2004	–	2005	s-a	achiziţionat	
mobilier	şcolar	în	valoare	de	370	100	000	lei,	astfel	încât	întreaga	clădire	reabilitată	prin	programul	
Phare	este	dotată	cu	mobilier	nou.	S-a	făcut	recepţia	la	clădirea	reabilitată	prin	programul	Phare.

	 Liceul	Tehnologic	este	unitate	 cu	expertiză	 în	domeniul	 prioritar	 textile-pielărie,	 asigurând	
asistenţă	de	specialitate	şi	metodologică	pentru	alte	şcoli	din	judeţ	care	pregătesc	forţă	de	muncă	
în	domeniul	textile-pielărie.																																																												

Argument:

	 Strategia	coerentă	pe	termen	lung	a	proiectului	de	dezvoltare	a	şcolii	vizează	transformarea	
Liceului	 Tehnologic	 în	 prestator	 de	 înalte	 servicii	 educaţionale	 către	 comunitatea	 locală	 prin	
parteneriatul	 educaţional.	Conform	viziunii	 corpului	 didactic	 şi	 echipei	manageriale,	 parteneriatul	
educaţional	 trebuie	să	se	 transforme	 într-un	principiu	 fundamental	al	demersului	educaţional,	 iar	
şcoala	să	devină	furnizor	de	înalte	servicii	educaţionale	pentru	comunitate.	
	 Factori	 implicaţi	în	program:	personalul	şcolii,	toate	categoriile	de	elevi,	părinţii,	autorităţile	
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locale,	agenţi	economici,	sindicate,	ONG-uri,	culte	religioase,	DSP,	ISJ,	instituţii	de	cultură,	CCD,	
CJRAE,	DJPP,	AJOFM.

Ţinte	strategice:

T1.	Asigurarea	egalităţii	şanselor	în	educaţie.
T2.	Integrarea	socio-profesională	a	tuturor	absolvenţilor.
T3.	Promovarea	dialogului,	transparenţei	şi	comunicării	deschise.
T4.	Dezvoltarea	cooperării	şi	colaborării	intracomunitare.
T6.	Armonizarea	condiţiilor	specifice	ale	şcolii	cu	exigenţele	locale	şi	generale.
T7.	Revigorarea	spiritului	civic	şi	a	mentalităţilor	comunitare.

Obiective	ale	parteneriatului:
O.1.	Implicarea	familiei	în	viaţa	şcolară.
O.2.	Ameliorarea	modalităţilor	de	informare	a	părinţilor.
O.3.	Creşterea	rolului	Asociației	de	părinți	în	activitatea	de	management	școlar.	
O.4.	Îmbunătăţirea	modalităţilor	de	informare	adresate	autorităţilor	locale.
O.5.	Adaptarea	ofertei	şcolii	la	nevoile	de	educaţie	ale	comunităţii	locale	şi	regionale.
O.6.	Optimizarea	condiţiilor	de	desfăşurare	a	activităţii	didactice	în	şcoală.
O.7.	Dezvoltarea	şi	promovarea	capacităţii	şcolii	de	a	oferi	servicii	de	formare	comunităţii	locale.		
O.8.	Asigurarea	integrării	socio-profesionale	a	absolvenţilor	şcolii.
O.9.	Dezvoltarea	şi	promovarea	capacităţii	şcolii	de	a	oferi	servicii	de	formare	companiilor	locale	şi	
organizaţiilor	comunitare.

	 Pentru	realizarea	acestor	obiective,	unitatea	şcolară	a	elaborat	următorul	plan	operaţional	
cuprinzând	obiectivele	imediate,	precum	şi	activităţile	de	îmbunătăţire	a	parteneriatului	dintre	şcoală	
şi	comunitate.	

	 Activităţile	din	acest	plan	se	referă	la	următoarele	standarde	de	calitate:	B.	Domeniul	„Eficacitate	
educaţională”,	 Subdomeniul	 1,	 Oferta	 educaţională,	 Indicatorul	 1.2.	 Existenţa	 parteneriatelor	 cu	
reprezentanţi	ai	comunităţii,	cu	următorii	descriptori:		
	 •	Existenţa,	 în	şcoală,	 în	fiecare	 lună,	cel	puţin	a	unei	activităţi	 realizată	 în	parteneriat	cu	
instituţii	reprezentative	din	comunitate	(biserică,	autorităţile	sanitare,	poliţie,	inspecţia	muncii	etc.).
	 •	 Sprijinirea	 realizării	 unor	 activităţi	 didactice	 şi	 extracuriculare	 de	 către	 autorităţile	 locale	
sau	de	către	alţi	reprezentanţi	ai	comunităţii	(cu	resurse	materiale,	umane,	informaţionale,	acces	la	
spaţii	şi	facilităţi	etc.).

	 •	Asigurarea	accesului	membrilor	comunităţii	la	resursele	şcolii	(TIC,	baza	sportivă	etc.)	pe	
baza	unor	acorduri	de	parteneriat.

NOTĂ:	pentru	economie	de	spaţiu,	din	acest	plan	au	 fost	eliminate	rubricile	privind	 termenele	şi	
responsabilităţile,	specifice	fiecărei	şcoli	în	funcţie	de	situaţiile	concrete	–	ele	rămânând	obligatorii	
în	situaţii	reale.
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Creşterea
numărului	de	
părinţi	implicaţi	
în	activităţile	
şcolare;
Scăderea	
numărului	de	
cazuri	privind	
lipsirea	copilului	
de	drepturi
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Activităţile concrete vor fi introduse în aplicaţie, respectându-se cerinţele. După cum se poate observa, 
obiectivele, indicatorii de realizare, tipul de activitate (precum şi termenele şi responsabilităţile pe 
care, din motive de spaţiu, le-am scos, dar există în documentul original)  pot fi preluate ca atare din 
planul operaţional, urmând ca şcoala să selecteze din multele activităţi preconizate, pe cele care 
vor avea un impact mai mare privind îmbunătăţirea calităţii la indicatorii şi descriptorii menţionaţi.
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Capitolul 2. Exemple de activităţi de îmbunătăţire a calităţii

	 În	 cadrul	 acestui	 capitol,	 prezentăm	activităţi	 izolate	 de	 îmbunătăţire	 a	 calităţii,	 neincluse	
într-un	 demers	 unitar.	 Prezentăm	 aceste	 activităţi	 pentru	 a	 sublinia,	 pe	 de	 o	 parte,	 diversitatea	
tipologică	a	acestora,	precum	şi,	pe	de	altă	parte,	modul	diferit	în	care	aceste	activităţi	pot	fi	abordate	
(respectând	 condiţiile	 formale	 impuse	 de	 aplicaţie).	 Vom	 prezenta	 exemple	 pentru	 două	 dintre	
etapele	ciclului	de	îmbunătăţire	a	calităţii	(„Planificare”	şi	„Realizare”),	atât	activităţi	de	îmbunătăţire	
a	calităţii	cât	şi	activităţi	de	evaluare	internă.

2.1. Etapa „Planificare”

2.1.1. Activităţi de îmbunătăţire a calităţii
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ă
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2.1.2. Activităţi de evaluare internă

ă
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2.2. Etapa: „Realizare” 

2.2.1. Activităţi de îmbunătăţire a calităţii
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ă

câte
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ă
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principiul
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fiecare
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2.2.2. Activităţi de evaluare internă

trebuie
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Capitolul 3. Utilizarea aplicaţiei de sprijin a manualului de evaluare internă

	 În	acest	capitol	vom	prezenta	câteva	aspecte	legate	de	utilizarea	aplicaţiei	informatice,	care	
au	apărut	ca	importante	şi,	în	acelaşi	timp,	problematice,	în	timpul	derulării	programului	de	formare.	
Acest	capitol	completează	„Ghidul”	de	utilizare	a	aplicaţiei,	tipărit	şi	distribuit,	de	asemenea,	în	toate	
unităţile	şcolare.

3.1. Completarea secţiunii „Profil” din aplicaţie

Claudia	Şerban

	 Secţiunea	„Profil”	a	aplicaţiei	 informatice	poate	fi	regăsită	atât	în	pagina	care	apare	
după	accesarea	contului	Microsoft	Live	ID,	cât	şi	în	oricare	pagină,	în	partea	dreaptă	sus	
a	ecranului.
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Ea	poate	fi	accesată	făcând	click	pe	simbolul

Se	deschid	astfel	două	subsecţiuni:	

•	Profil	utilizator		-	aici	vă	puteţi	modifica	datele	personale,	informaţiile	din	contul	de	utilizator	
sau	puteţi	 trimite	cereri	către	administrator	pentru	solicitarea	de	noi	 roluri	 în	aplicaţie	sau	
modificarea	informațiilor	la	care	nu	aveți	acces.

•	Profil	unitate	învăţământ	-	puteţi	adăuga	şi	modifica	locaţii,	contacte,	personal	didactic	şi,	
de	asemenea,	puteţi	solicita	alte	modificări	către	administrator:	creare	bibliotecă	documente,	
adăugare	 sau	 ştergere	 forme/niveluri/calificări,	 subunităţi,	 modificare	 date	 unitate	 de	
învăţământ.

 

	 Accesând	Profilul	utilizatorului	efectuaţi	modificările	dorite		privitoare	la	datele	personale,	pe	
cele	privitoare	la	notificările	primite	prin	e-mail,	apoi	neapărat	salvaţi

Sunt	posibile	aici	două	tipuri	de	solicitări:
	 1.	privitoare	numai	la	rol	–	adaugă	solicitare,	completare	şi	salvare.
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2.	Alte	tipuri	de	solicitări	(în	partea	de	jos	a	paginii),	oricare	alt	tip	de	solicitare,	cu	excepţia	celor	
privind	rolul	în	aplicaţie.

	 Prin	 accesarea	 Profilului	 unităţii	 de	 învăţământ	 sunt	 vizibile	 secţiunile	 Profil,	 Subunităţi,	
Niveluri	acreditabile,	Management	personal,	ordonate	pe	o	coloană	în	stânga	paginii	şi	care	printr-
un	click	pot	fi	deschise.	Pentru	a	efectua	modificările	dorite	editaţi	(dând	click	pe	simbolul	creion),	
completaţi,	apoi	salvaţi.											

 

	 În	secţiunea	Niveluri	acreditabile	puteţi	solicita	adăugarea	sau	ştergerea	unui	nivel,	dând	click	
pe	simbolul	Cerere	nivel,	se	deschide	o	listă	a	nivelurilor	existente	din	care	puteţi	șterge	(apăsând	
pe	 X  )	ceea	ce	nu	mai	este	valabil	sau	puteţi	solicita	adăugarea	nivelului	/	nivelurilor	care	lipsesc	
din	datele	şcolii,	dând	click	pe	Adaugă	din	fereastra.
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	 Va	apărea	o	imagine	care	vă	solicită	detalii	privind	nivelul	acreditabil,	pe	care	îl	alegeţi	prin	
deschiderea	drop	down-ului	şi	derularea	paginii	până	ajungeţi	 la	nivelul	dorit	pe	care	 îl	 selectaţi	
astfel	din	listă.	

	 Nu	uitaţi	să	trimiteţi	cererea	spre	aprobare,	cu	click	pe	butonul	“trimite”,	aflat	în	partea	dreapta	
jos	a	ecranului.	

	 Secţiunea	 Management	 personal	 oferă	 spaţiul	 necesar	 introducerii	 datelor	 membrilor	
personalului	didactic.	Click	pe	adaugă	 (aflat	sub	câmpurile	albe),	mai	 întâi	editare	 (creion),	apoi	
completarea	datelor	în	noua	pagină	care	se	deschide.

	 Se	completează	toate	datele	solicitate,	în	toate	paginile	care	se	deschid,	succesiv,	după	care	
se	apasă	pe	butonul	salvare,	continuarea	completării	datelor	pe	pagina	anterioară	şi	din	nou	salvare	
şi	pe	aceasta.

	 Sunt	 astfel	 salvate	 datele	 şi	 introduse	 în	 tabelul	 ce	 cuprinde	 numele	 întregului	 	 personal	
didactic,	cu	funcție	de	auxiliar,	de	conducere	sau	de	predare.
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Nu	uitaţi	să	salvaţi	datele	introduse,	pe	fiecare	dintre	paginile	afişate	!	

	 De	asemenea,	nu	uitaţi	să	treceţi,	dacă	este	cazul,	calitatea	de	membru	CEAC	a	cadrelor	
didactice	 respective	 (acestora	 adaugându-li-se	 cei	 ce	 reprezintă	 alte	 categorii	 -	 Consiliul	 Local,	
sindicatul,	Comitetul	de	Părinţi	etc.),	alegând	de	fiecare	dată	calitatea	membrului	CEAC	şi		specificând	
numărul	şi	data	deciziei	de	numire.

Acţiunea	se	încheie	prin	salvarea	datelor	introduse.

3.2. Completarea secţiunii „Documentele şcolii” din aplicaţie

Claudia	Şerban

	 În	bara	superioară	de	culoare	albastru-verzui,	vizibilă	în	oricare	moment	al	lucrului	în	aplicaţie,	
găsiţi	Secţiunea	„Documentele	Şcolii”,	care	poate	fi	accesată	cu	click.	

	 Se	deschide	astfel	o	pagină	în	care	regăsim	mai	multe	„departamente”,	categorii	de	documente	
care	în	timp	vor	fi	încărcate	în	aplicaţie,	în	forma	şi	cu	extensia	solicitată:
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	 Accesând	 pe	 fiecare	 dintre	 acestea	 (şi	 pe	 fiecare	 dintre	 subcomponentele	 sale)	 găsim	
precizări	 clare	 privitoare	 la	 tipul	 documentului.	 După	 alegerea	 secţiunii,	 se	 dă	 click	 pe	 butonul	

Se	 deschide	 o	 nouă	 fereastră,	 se	 dă	 click	 pe	 “alege	 documentul”,	 deschizându-se	 o	 fereastră-
legătură	cu	computerul	din	care	se	alege	fişierul	în	cauză	şi	se	ataşează.

După	ce	s-a	încărcat,	documentul	poate	fi	şters,	 în	cazul	unei	erori,	 folosind	butonul	şterge,	sau	
poate	fi	adăugat	un	nou	document,	folosind	butonul	„adaugă”.	
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Orice	 document	 poate	 fi	 ulterior	 descărcat,	 editat	 sau	 șters	 de	 pe	 pagina	 respectivă,	 utilizând	
butoanele	indicate.

Înainte	de	ştergere	vi	se	adresează	o	întrebare	de	siguranţă,	după	care	puteţi	continua	acţiunea	sau	
nu.	Daţi	click	pe	varianta	dorită.
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Pentru	unele	tipuri	de	documente	vi	se	oferă	(lângă	butonul	„adaugă”)	şi	şabloane	pe	care	le	puteţi	
descărca,	completa	şi	încărca,	ulterior,	în	aplicaţie

3.3. Completarea secţiunii „Cronologie evaluare internă” din aplicaţie 

Claudia	Şerban

	 Pe	 toate	 paginile	 care	 pot	 fi	 accesate	 din	 Centralizator,	 sub	 cadranele	 Cercului	 calităţii,	
se	 regăseşte	 zona	 denumită	 „Cronologie	 evaluare	 internă”.	Aceasta	 are	 aspectul	 unui	 grafic	 ce	
cuprinde	 lunile	 ordonate	 după	 anul	 calităţii	 şi	 bare	 orizontale	 portocalii	 care	 arată	 întinderea	 în	
timp	a	unor	anumite	acţiuni:	iniţializare	RAEI,	Realizare	activităţi,	Evaluare,	Revizuire,	Planificare,	
Finalizare	RAEI.	Liniile	verticale	albastru-verzui	reprezintă	data	zilei	curente	(prima)	şi	date	limită	
pentru	diverse	acţiuni.

Dacă	puneţi	cursorul	pe	oricare	dintre	liniile	verticale	sau	barele	orizontale	apare	imediat	şi	explicaţia	
a	ceea	ce	reprezintă	aceasta	şi	intervalul	de	timp	în	care	este	premisă	acţiunea.
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Pe	măsură	 ce	 se	 parcurge	 anul	 calităţii,	 barele	 orizontale	 îşi	micşorează	 lungimea,	 parte	 a	 lor	
devenind	inactive,	deoarece	şi	timpul	alocat	unora	dintre	acțiuni	se	scurtează.

Imediat	sub	zona	Cronologie	de	evaluare	internă	este	plasată	o	zonă	denumită	„Activităţile	şcolii”	
căreia	 îi	 sunt	adăugate	numele	 lunii	 în	curs	şi	anul.	Sunt	marcate	cu	spaţii	 colorate	datele	care	
reprezintă	momente	de	demarare	a	unor	activităţi	planificate.	
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Click	 pe	 suprafaţa	 colorată	 aferentă	 unei	 astfel	 de	 zile	 şi	 se	 deschide	 o	 fereastră	 cu	 numele	
Evenimente	zilnice.	

	 Dând	în	continuare	click	pe	numele	evenimentului	aflat	în	desfăşurare	sau	pe	al	celui	care	
începe,	suntem	direcţionaţi	către	zona	de	realizare	a	activităţii,	unde,	ţinând	seama	de	perioada	în	
care	ne	aflăm	mai	putem	face	sau	nu	unele	modificări.

 



55

4. Verificaţi-vă cunoştinţele !

În	acest	capitol	vă	invităm	să	vă	verificaţi	cunoştinţele	răspunzând	la	întrebările	de	mai	jos.	
Completaţi	răspunsurile,	bifând	căsuţele	respective	şi	doar	apoi	verificaţi	dacă	sunt	cele	corecte.	
Dacă	nu	sunteţi	sigur,	mai	bine	intraţi	în	aplicaţie	ca	să	vedeţi	cum	stau	lucrurile	!
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Nicio	acţiune

activităţii

În

ă
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instituţională
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aparţinând

şterge
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soluţionată

există
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În loc de postfaţă: Sindromul lumilor paralele
Dorel	Băitănciuc

	 Se	 împlineşte	 aproape	 un	 sfert	 de	 veac	 în	 care	 şcoala	 românească	 trăieşte	 într-o	 lume	
paralelă	cu	realitatea.	Când	fac	aceste	afirmaţii	nu	mă	refer	doar	la	un	paralelism	de	sistem	(sistemul	
educaţional	faţă	de	cel	social/economic/politic).	Paralelismul	caracterizează	însăşi	funcţionalitatea	
în	interiorul	sistemului.	Astfel,	avem	un	paralelism	disciplinar	(mă	refer	la	disciplinele	de	studiu),	un	
paralelism	„habitaţional”	(în	condiţiile	în	care	profesorii	vieţuiesc	laolaltă	fără	a	coopera,	munca	de	
echipă	fiind	sporadică	şi	înregistrată	în	cel	mai	fericit	caz	la	capitolul	„bune	practici”,	fără	a	constitui	un	
modus	vivendi	profesional),	un	paralelism	managerial	(acţiuni	normative,	seci,	formale,	fără	legătură	
cu	realitatea	vie,	dinamică,	imprevizibilă),	un	paralelism	structural	(componente	saudepartamente	
nearmonice,	de	sine	stătătoare).	

	 Ceea	ce	este,	în	opinia	mea	cel	mai	grav	este	faptul	că	acest	tip	de	vieţuire	(particula	„con”,	
care	ar	fi	completat	în	mod	fericit	termenul	„vieţuire”	se	dovedeşte	improprie)	a	şcolii	în	societate	
afectează	gândirea,	viziunea	şi	acţiunea	celor	care	ar	 trebui	să	fie	„celulele”	organismului	socio-
educaţional	 şi	 nu	 „piese	 de	 rezervă”,	 anume	 profesorii.	 Astfel,	 vorbim	 de	 paralelism	 când	 una	
gândim	şi	alta	spunem	(„double	bind”),	când	ţelurile	noastre	de	prosperitate	se	stabilesc	pe	baza	
procedurilor	de	evoluţie	în	carieră	şi	nu	pe	baza	rezultatelor	muncii	proprii	(ex.	salariile	mai	mari	sunt	
obţinute	pe	baza	gradelor,	vechimii,	sporurilor	etc.	şi	nu	pe	baza	eforturilor	şi	rezultatelor,	ceea	ce	
face	să	avem	o	şcoală	cu	personal	calificat	şi	supracalificat	şi	un	produs,	absolvenţii	şi	nu	numai,	de	
o	calitate	discutabilă).	

	 Chiar	şi	atunci	când	îşi	proiectează	viitorul,	cei	mai	mulţi	dintre	slujitorii	şcolii	nu	îşi	cunosc	
priorităţile	 (efect	 al	 dublei	 gândiri).	 Bunăoară,	 în	 cadrul	 unui	 exerciţiu	 de	 formare,	 deşi	 nevoile	
personale	 exprimate	 de	 cursanţi	 (prin	 cuvinte	 care	 trădau	 o	 paletă	 largă	 de	 sentimente,	 de	 la	
supărare	la	nervozitate)	erau	cele	legate	de	lipsurile	materiale,	raporturile	sau	condiţiile	de	muncă,	
totuşi	când	li	s-a	cerut	să-şi	stabilească	un	ţel	pe	care	să-l	realizeze	până	la	sfârşitul	anului,	 toţi	
participanţii	la	exerciţiu	au	găsit	de	cuviinţă	să	stabilească	obiective	care	nu	aveau	nici	o	legătură	cu	
nevoile	exprimate,	acestea	fiind:	„să	cresc	promovabilitatea	la	nivelul	clasei	la	care	sunt	diriginte”,	
„să	obţin	cel	puţin	un	premiu	la	faza	judeţeană	la	olimpiada	de	geografie”,	„să	reuşesc	să	amenajez	
laboratorul	de	istorie”	etc.,	obiective	de	natură	profesională,	care	nu	le	rezolvă	nevoile	personale.	

	 Iată	cum	un	sistem	de	învăţământ	rupt	de	realitate	face	ca	elementul	cel	mai	 important	al	
constructului	educaţional,	care	este	educatorul,	să	nu	aibă	capacitatea	de	a	decide	în	cunoştinţă	
de	cauză		şi	de	a-şi	asuma	un	demers	proiectiv,	coerent,	care	să	fie	satisfăcător	atât	din	punct	de	
vedere	profesional,	cât	şi	personal.	Acest	fapt	afectează	însăşi	percepţia	rolului	şi	statusului	socio-
profesional,	 înţelegerea	 şi	 asumarea	 răspunderilor	 faţă	 de	 beneficiari	 (elevi,	 părinţi,	 comunitate,	
societate),	cât	şi	modul	de	a	construi	cultura	organizaţională	a	şcolii.	

	 În	 teoria	organizării,	dr.	Elke	Weik	afirmă	că	 „oamenii	ce	acţionează	 în	organizaţii	produc	
deseori	structuri,	constrângeri	şi	oportunităţi,	care	nu	existau	înainte	de	realizarea	actiunii”.	Altfel	
spus,	cauzele,	dar	şi	soluţiile	problemelor	trebuie	căutate	mai	întâi	în	interiorul	organizaţiei	şcolare	
şi	nu	exclusiv	în	afara	acesteia.	Membrii	organizaţiei	nu	sunt	doar	persoane	ce	reacţionează	la	un	
mediu	dat,	ci	sunt	chiar	iniţiatori	sau	constructori	ai	acestuia,	prin	acţiune,	dar	şi	prin	procesul	de	
înţelegere	sau	creare	a	semnificaţiilor.	Înţelegerea	acestei	perspective	poate	determina	un	reviriment	
în	viaţa	şcolii	şi	a	comunităţii.	

	 Un	 pas	 important	 îl	 are,	 din	 această	 perspectivă,	 abordarea	 teoretică	 şi	 practică	 privind	
asigurarea	calităţii	 în	 învăţământul	preuniversitar,	prin	proiectul	Sprijin	pentru	unităţile	şcolare	 în	
implementarea	manualului	de	evaluare	internă	a	calităţii	educaţiei,	implementat	de	Agenţia	Română	
de	Asigurare	a	Calităţii	în	Învăţământul	Preuniversitar	(ARACIP)	în	perioada	2007-2013.	
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	 Oricât	 ar	 părea	 de	 prozaic,	 aplicarea	manualului	 şi	 a	 procedurilor	 de	 evaluare	 internă	 a	
calităţii	susţinut	de	aplicaţia	informatică	de	înregistrare	a	evaluării	interne	va	aduce	nu	doar	beneficii	
în	planul	politicilor,	managementului	educaţional	sau	al	relaţiilor	comunitare,	ci	mai	ales,	în	cel	al	
schimbării	mentalităţii	profesionale	a	educatorului,	a	modelului	de	a	construi	învăţarea,	a	atitudinii	
faţă	de	rezultatele	activităţii	şi	faţă	de	beneficiari,	a	stimei	de	sine.	Înţelegerea	cercului	calităţii	şi	
a	procedurilor	de	înregistrare	electronică	a	autoevaluării,	îmbunătăţirea	procesului	de	asigurare	a	
calităţii	va	avea	efecte	multiple	şi	autogenerabile:
	 •	transformarea	profesorilor	în	practicieni	autoreflexivi	şi	recâştigarea	demnităţii;
	 •	realizarea	unei	oferte	şcolare	viabile	şi	recâştigarea	tuturor	beneficiarilor;
	 •	apropierea	profesorului	de	elevi	şi	recâştigarea	încrederii;
	 •	redobândirea	„brandului”	de	ŞCOALĂ	şi	recâştigarea	notorietăţii;
	 •	realizarea	unui	produs	socialmente	util,	autonom,	responsabil	şi	recâştigarea	viitorului;
	 •	determinarea	proceselor	de	învăţare	pe	parcursul	întregii	vieţi	şi	recâştigarea	performanţei;
	 •	ameliorarea	climatului	şcolar	şi	recâştigarea	elevilor;
	 •	orientarea	culturii	organizaţionale	către	coexistenţă,	cooperare,	coevoluţie	şi	recâştigarea	
satisfacţiei;
	 •	stimularea	biunivocităţii	în	relaţiile	şcolii	cu	comunitatea	şi	recâştigarea	dreptului	de	“a	fi”;
	 •	ieşirea	din	paralelismul	faţă	de	realitate	şi	recâştigarea	valorii;	
	 •	crearea	unei	veritabile	culturi	a	calităţii	şi	recâştigarea	libertăţii.

	 Am	 citit	 cu	 câţiva	 ani	 în	 urmă	 o	 istorioară	 pilduitoare	 privid	 sensul	 profund	 al	 sintagmei	
“cultura	calităţii”	pe	care	o	voi	împărtăşi	în	rândurile	următoare.	În	anul	1508,	Papa	Iulius	al	II-lea	i-a	
încredinţat	lui	Michelangelo	Buonarroti	pictarea	Capelei	Sixtine.	Executarea	acestei	lucrări	a	durat	
patru	ani,	artistul	depunând	un	efort	istovitor,	lucrând	mai	mult	singur.	La	începutul	lunii	august	1512	
Papa,	îngrijorat	de	faptul	că	lucrarea	nu	se	mai	termina,	poartă	o	discuţie	cu	Michelangelo,	care	se	
afla	pe	schelă	la	o	înălţime	de	aproape	20	m.	În	aceast	dialog,	Papa	se	arătă	încântat	de	modul	
cum	a	fost	executată	lucrarea	şi	îi	cere	pictorului	să	încheie	pictarea	tavanului	care,	după	opinia	sa,	
era	perfect	nu	mai	avea	nevoie	de	nici	un	retuş.	Michelangelo	însă	i-a	răspuns	cu	calm	Papei	că	nu	
este	chiar	aşa	perfect	cum	spune	sanctitatea	sa	şi	că	mai	are	încă	de	lucru.	Nedumerit	fiind,	Papa	
îl	 întrebă:	“ce	nu	este	perfect,	ce	mai	pictezi?”.	“Ochiul	 lui	Dumnezeu”	îi	 răspunse	Michelangelo.	
“Bine,	bine,	dar	de	la	distanţa	asta	cine	va	vedea	acest	lucru?”.	“EU”	replică	Michelangelo.		

	 Fără	a	face	o	analiză	pe	text,	aşa	cum	s-ar	cuveni,	pentru	a	vedea	multitudinea	de	semnificaţii	
din	punct	de	vedere	al	modului	de	înţelegere	a	ceea	ce	înseamnă	calitate	şi	cultură	a	calităţii,	trebuie	
să	remarc	faptul	că	vom	avea	o	adevărată	cultură	a	calităţii	abia	atunci	când	standardul	şi	“lucrătorul”	
vor	face	corp	comun,	se	vor	identifica,	atunci	când	standarul	nu	va	mai	fi	doar	un	sistem	de	referinţă	
extern,	ci	unul	intern,	asumat	sau,	şi	mai	bine	zis,	creat.	Unul	dintre	scopurile,	descifrate	de	mine,	
ale	proiectului	“Sprijin	pentru	unităţile	şcolare	în	implementarea	manualului	de	evaluare	internă	a	
calităţii	educaţiei”	este	acela	de	a	înlătura	caracterul	contingent	al	întâlnirii	demersului	educaţional	
cu	standardele	de	referinţă	şi	transformarea	acestuia	într-un	modus	vivendi.

	 Implementarea	 programului	 de	 asigurare	 a	 calităţii,	 promovat	 de	 Agenţia	 Română	 de	
Asigurare	a	Calităţii	 în	 Învăţământul	Preuniversitar,	pune	profesorul	 faţă	 în	 faţă	cu	două	 instanţe	
esenţiale:	beneficiarul	şi	standardele.	 Între	aceste	două	sisteme	referenţiale	nu	mai	există	decât	
conştiinţa	profesională	a	fiecăruia	dintre	noi.








