STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII
PENTRU PERIOADA 2014-2018
GRADINITA CU P.P. „NOROCEL” NEGRESTI, JUD. VASLUI

COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII

Aprobat în Consiliul de Administraţie
din:

Director,
Prof. Bordianu Cristina

pentru perioada 2014-2018

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.
 Proiectul de Dezvoltare Instituţională (PDI) pentru perioada 2014-2018.
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PARTEA I
MOTIVAŢIA
(fundamentată pe diagnoza mediului intern şi extern realizată în PDI)

Avem misiunea de a crea şi de a veghea la obţinerea calităţii pentru că toţi copiii noştri au
dreptul şi trebuie să primească cea mai bună educaţie.
Dorim să oferim copiilor şi părinţilor un mediu educaţional prietenos, incluziv, in care să fie
promovate valori precum respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi, cinstea, toleranţa, acceptarea
diversităţii culturale şi lingvistice, asigurând tuturor copiilor accesul egal la o educaţie de calitate,
bazată atât pe resurse umane performante, cât şi pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării,
pentru a contribui la construirea societăţii cunoaşterii.
Să asigurăm, aşadar, şanse egale la educaţie şi la dezvoltare deplină pentru a da posibilitatea
afirmării potenţialul maxim al copilului. Şi pentru că „mâine începe astăzi”, să formăm personalităţi
puternice, ordonate, creative şi independente, în scopul adaptării cu uşurinţă la o societate în
continuă schimbare.
Pentru perioada următorilor 4 ani, Grădiniţa cu P.P. “Norocel” Negresti şi grădiniţele din
structură, prin colectivul didactic, îşi concentrează toate eforturile şi resursele pentru:
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Descentralizarea şi flexibilizarea structurilor instituţionale;



Asigurarea accesului la educaţie;



Echitatea in domeniul educaţiei;



Asigurarea calităţii in educaţie;



Ridicarea prestigiului grădiniţelor şi menţinerea notorietăţii învăţământului negrestean.
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ANALIZA S.W.O.T
 PUNCTE TARI (S):



























Copii cu potential ridicat si cu interes pentru invatare;
Cadre didactice calificate, titulare, cu deschidere catre schimbare in favoarea calitatii;
Interes pentru fomarea continua;
Metodisti ai ISJ Vaslui (1), mentor (1), responsabil cerc pedagogic (1);
Formatori pe Proiectul „Educam asa!”;
Instructori de parinti pe Proiectul national „Educam asa!”;
Profesori asociati pentru desfasurarea optionalelor in mediul educational largit;
Personal didactic auxiliar calificat;
Climat de munca eficient;
80% din personalul nedidactic cu studii medii sau scoala profesionala;
Colaborarea si cooperarea in realizarea unui mediu stimulativ si primitor;
Experienta in derularea de proiecte, initierea de proiecte de formare pentru parinti si
personalul nedidactic (pe incluziune);
Capacitati de identificare a nevoilor de formare si de propunere de tinte profesionale;
Local propriu, specific desfasurarii activitatii cu prescolarii;
Mediu educativ stimulativ si primitor;
Mobilier modern care permite desfasurarea activitatilor conform didacticii moderne;
Numar mare de cadre didactice care utilizeaza calculatorul ca mijloc de informare
profesionala si realizarea de activitati la clasa;
Curte de joc spatioasa, cu echipamente corespunzatoare pentru jocurile copiilor;
Centrala proprie (gaz metan, lemne);
Colaborarea cu comunitatea locală;
Autorizatie sanitar-veterinara la toate unitatile din structura;
Bibliteca gradinitei cu peste 1500 volume;
Derularea a numeroase proiecte de parteneriat judeten, naţionale şi internaţionale;
Postarea permanenta a noutatilor si informatiilor importante pe site-ul gradinitei:
www.norocelnegresti.ro

PUNCTE SLABE (W)
 Grupe de copii aglomerate;
 Traditionalul predomina in activitatile cu copiii;
 Numar mic de cadre didactice care utilizeaza in procesul de invatare metode si tehnici ale
invatarii prin cooperare;
 Competente autoevaluative medii;
 Prejudecati fata de diversitate;
 Numar mic de cadre didactice care utilizeaza calculatorul in realizarea de activitati la clasa;
 Insuficienta valorificare a rezultatelor activitatilor optionale;
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Implicarea insuficienta in monitorizarea copiilor de clasa pregatitoare si clasa I;
Competente scazute in initierea si desfasurarea de proiecte europene;
Clase cu dubla functionalitate;
Lipsa unor spatii adecvate, specifice: arhivare, izolator pentru copii bolnavi, biblioteca
gradinitei, acestea functionand in spatii mici;
Fondul de carte insuficient;
Lipsa unui cabinet psihologic;
Dotarile in sectorul bucatarie cu aparatura moderna;
Numar mic de imprimante, DVD-uri, camere de filmat;
Deficienţe minore în comunicarea internă şi externă.

 OPORTUNITĂŢI (O)
 Interes si sprijin financiar acordat de Uniunea Europeana pentru Romania, prin posibilitatea
accesarii Fondurilor Structurale;
 Strategie coerenta a Ministerului Educatiei Nationale;
 Descentralizarea sistemului educational;
 Aplicarea Legii Asigurarii calitatii in educatie.
 Reconsiderarea invatamantului preprimar, ca prima treapta de invatamant, in interiorul
sistemului national de invatamant;
 Derularea Programului „Lapte-corn”;
 Alocarea de fonduri guvernamentale pentru dotarea cu mobilier;
 Derularea de programe nationale „Generalizarea grupei pregatitoare”, „Eco-gradinita”,
„Educam asa!”, „Centrul de resurse pentru parinti”, „Sa citim pentru mileniul III”; Reforma
„Educatie timpurie”, „Un start bun n viata”
 Educatie prin activitati extrascolare si extracurriculare;
 Programul de Granturi Pentru Dezvoltare Scolara;
 Echipa de formatori regionali in cadrul Inspectoratului Scolar Judetean;
 Pagina web a ISJ Vaslui, baza de date informatizata;
 Interes si implicare din partea Primariei;
 Relatia buna cu ISJ Vaslui.
 Oferta de formare diversificata, prezentata de CCD Vaslui;
 Interesul comunitatii fata de activitatea din gradinita, relatii bune cu aceasta si cu mediul de
afaceri;
 Reconsidrarea invatamantului preprimar, ca prima treapta de invatamant in interiorul
sistemului national de invatamant.
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AMENINŢĂRI (T)
Rata ridicata a somajului si a saraciei;
Contextul socio-economic destabilizator al localitatii/zonei;
Fonduri insuficiente pentru realizarea obiectivelor propuse;
Prejudecati fata de diversitate, cultivarea pentru valori elitiste a familiilor;
Legislatie nestimulativa din punct de vedere financiar;
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 Inexistenta unui sistem de asigurare a securitatii resureselor umane si materiale din scoli
(paza proprie, contracte cu firme specializate, cu jandarmi sau politie;
 Lipsa programelor de formare pentru personalul nedidactic;
 Inexistenta de „scoli profesionale” care sa pregateasca personalul nedidactic pentru lucrul cu
copilul
 Migrarea specialistilor din sistem spre alte sectoare de activitate mai atractive din punct de
vedere financiar.

PARTEA A II-A
PROIECTAREA ŞI PLANIFICAREA
ACTIVITĂŢILOR DE EVALUARE A CALITĂŢII

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

1.

Dezvoltarea curriculara cu accent pe deschiderea interdisciplinara si
proiectarea centrata pe competente

2.

Educatia informationala

3.

Cresterea calitatii finalitatilor educationale

4.

Educatia in spiritul comunicarii interculturale

5.

Imbunatatirea activitatii educative

6.

Imbunatatirea rezultatelor activitatii CEAC

7.

Fomarea si dezvoltarea profesionala a resurselor umane
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8.

Imbunatatirea calitatii managemnetului scolar

9.

Gasirea cailor de rezolvare pentru problemele majore neplanificate in
buget

10. Initierea si derularea necasare obtinerii finantarilor
11. Ameliorarea, modernizarea si diversificarea bazei tehnico-didactice si
materiale a gradinitei

ABORDĂRI STRATEGICE
1.Dezvoltarea curriculară cu accent pe deschiderea interdisciplinara si
proiectarea centrata pe competente
 Cunoasterea si aprofundarea Curriculumului National cu modificarile aparute, a Curiculumului
Local si a Curriculumului la Decizia Scolii (CDS)
 Respectarea planurilor de învăţământ, asigurarea echilibrului dintre curriculum-ul nucleu şi
curriculum-ul local, descentralizarea şi flexibilizarea deciziilor curriculare
 Întocmirea planificărilor tematice anuale şi pe proiecte tematice şi stabilirea strategiilor didactice
prin aplicarea unitară a planurilor de învăţământ şi a noului curriculum pentru educaţie timpurie.
 Stabilirea Curriculum-ului la Decizia Şcolii pe baza analizei opţiunilor părinţilor, cu accent pe
abordarea interdisciplinară a unor opţionale şi descoperirea şi dezvoltarea unor aptitudini,
preferinţe ale preşcolarilor
 Selectarea auxiliarelor didactice (vizate de MEN) care permit abordări didactice diferite în
funcţie de nivelul grupei de preşcolari şi de obiectivele propuse la grupă pentru anul şcolar
respectiv.
 Proiectarea programei şi a unităţilor de învăţare C.D.Ş. pentru anul şcolar următor
 Implicarea întregului colectiv didactic în elaborarea ofertei extracurriculare în acord cu
interesele preşcolarilor, ale părinţilor şi ale comunităţii

2.Educatia informationala
 Implementarea şi actualizarea aplicaţiilor noi de lucru în Word, PPT, Excel, utilizarea
Internetului, în vederea asigurării suportului intuitiv pentru întregul proces de învăţământ
(învăţarea asistată de calculator, fixare şi evaluare, monitorizarea procesului de învăţământ).
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 Organizarea şi desfăşurarea de activităţi didactice centrate pe copil, în care să utilizeze softurile
educaţionale şi auxiliarele EDU; organizarea de concursuri bazate pe jocurile educative EDU

3.Cresterea calitatii finalitatilor educationale
 Realizarea de proiecte pe teme educaţionale sau de formare profesională de către cadrele
didactice, care au ca rezultat şi îmbogăţirea bazei didactico-materiale a unităţii.
 Realizarea unei oferte educaţionale personalizate în concordanţă cu interesele preşcolarilor,
ale părinţilor şi ale comunităţii
 Promovarea ofertei educaţionale la nivel local, prezentarea şi popularizarea în pe pagina
web a grădiniţei
 Organizarea de activităţi (inclusiv activităţi demonstrative) în colaborare cu părinţii şi cu
şcolile partenere.
 Realizarea evaluărilor iniţiale şi valorificarea rezultatelor în vederea creşterii calităţii
finalităţilor educaţionale
 Evaluarea formativă şi sumativă a activităţilor instructiv-educative desfăşurate cu
preşcolarii.

4.Educatia in spiritul comunicarii interculturale
 Diseminarea şi valorificarea proiectelor prin completarea datelor în pagina web a grădiniţei
(www.norocelnegresti.ro )şi prin rapoarte, pliante, produse finale, astfel încât să beneficieze de
ideile şi valorile dobândite un număr cât mai mare de preşcolari, părinţi şi cadre didactice

5.Imbunatatirea activitatii educative
 Identificarea copiilor cu aptitudini individuale şi desfăşurarea de activităţi pe cercuri practic –
aplicative, ce se pot desfăşura în grădiniţă
 Elaborarea planificărilor activităţilor educative şi extracurriculare în funcţie de nivelul de vârstă
şi de particularităţile grupei de copii
 Elaborarea proiectelor pentru curriculum-ul din trunchiul comun şi completarea Portofoliului
educatoarei
 Stimularea participării copiilor la activităţi sportive, ecologice, artistice (gen concursuri locale,
judetene organizate in unitate), excursii, vernisaje, vizionarea de spectacole de teatru, spectacole
artistice, etc.

6.Imbunatatirea activitatii Comisiei pentru Evaluare si Asigurarea Calitatii in
Educatie
 Diseminarea informaţiilor privind Legea calităţii activităţii în învăţământul preuniversitar şi
Ghidul CEAC
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Întocmirea planificării activităţii CEAC
Elaborarea Raportului anual de evaluare internă.
Activităţi de diseminare a Raportului
Urmărirea nivelului de atingere a standardelor de calitate educaţională de către preşcolari şi a
formelor de evaluare utilizate

7.Formarea si dezvoltarea profesionala a resurselor umane
 Întocmirea unei baze de date destinată cadrelor didactice, privind activităţile de formare
continuă.
 Susţinerea administrativă a iniţiativelor personale ce au ca scop creşterea calităţii educative
(înscriere la grade didactice, master, studii universitare/ postuniversitare, etc.)
 Formarea continuă a tuturor cadrelor didactice atât la nivelul şcolii cât şi prin centre specializate:
ISJ, CCD, ANFMŞ şi alte organisme abilitate MEN
 Formarea continuă a cadrelor didactice în vederea însuşirii abilităţilor de utilizare a tehnicii de
calcul şi accesare a internetului
 Participarea cadrelor didactice la activităţile metodico-ştiinţifice organizate lunar la nivelul
grădiniţei, respectiv semestrial, la nivel de cerc pedagogic.

8.Imbunatatirera calitatii managemnetului scolar
 Elaborarea programului de activităţi (anual şi semestrial) de către comisiile şi compartimentele
funcţionale ce îşi desfăşoară activitatea în şcoală
 Stabilirea aspectelor ce vor fi urmărite de echipa managerială şi şeful de comisiei metodice în
cadrul asistenţelor vizând calitatea actului didactic
 Reactualizarea bazei de documentare la nivelul comisiilor de lucru, care va conţine: Legea
Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, modificată şi completată; Legea nr. 128/1997 – Statutul
Personalului Didactic, modificată şi completată; Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar; Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului; Regulamentul intern: Legea 87/2007, privind asigurarea calităţii educaţiei,
Legea 35/2007, privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; cărţi metodice, referate
ştiinţifice, culegeri, presă pedagogică.
 Reactualizarea fişei postului pentru cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi personalul
nedidactic
 Reactualizarea portofoliului personal de către cadrele didactice în vederea evaluării interne şi
externe a activităţii unităţii şcolare
 Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice prin participarea la stagii de pregătire individuală în
ţară sau străinătate (prin derularea unor proiecte în cadrul programelor europene) precum şi prin
alte programe iniţiate de MEN
 Stimularea şi motivarea personalului didactic prin acordarea gradaţiilor de merit, cu respectarea
metodologilor stabilite de M.E.N.
 Asistarea şi îndrumarea profesorilor/educatorilor debutanţi pentru folosirea eficientă a
mijloacelor de învăţământ, utilizarea metodelor interactive de predare şi învăţare, diversificarea
formelor de evaluare, valorificarea potenţialului educativ al activităţilor
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 Asigurarea necesarului de personal pentru posturile eliberate în timpul anului şcolar, vacantarea
posturilor şi restrângerile de activitate a cadrelor didactice, în conformitate cu metodologia
privind mişcarea personalului didactic
 Fundamentarea proiectului planului de şcolarizare şi eficientizarea acestuia, ţinând seama de
evoluţia populaţiei preşcolare, de solicitările comunităţii locale.

9.Gasirea cailor de rezolvare pentru problemele majore neplanificate in buget


Implicarea Consiliului Administraţie în luarea deciziilor şi găsirea soluţiiilor pentru refacerea
covorului asfaltic din curtea grădiniţei (PJ)
 Finalizarea reparatiilor capitale la Gradinita Nr.2
 Reabilitarea termică parţială a grădiniţei Prichindel, prin înlocuirea tîmplăriei deteriorate cu
tâplărie termopan si conectarea unitatii la reteaua de gaz metan

10.Initierea si derularea demersurilor necesare obtinerii finantarilor














Cheltuirea bugetului în limitele planificate trimestrial şi previzionarea necesarului de sfârşit de an
Proiectarea bugetara pentru anul următor în Consiliul de Administraţie
Colaborarea cu Primăria în activitatea de îndrumare şi alocare bugetară.
Dezvoltarea de proiecte educative în parteneriat educaţional.
Eficientizarea colaborării grădiniţă-şcoală
Antrenarea partenerilor în realizarea de acţiuni educative şi extracurriculare: Biserica, Poliţia,
Cabinte medical., Primăria, O.N.G.-uri, Protecţia Copilului etc.
Promovarea ofertei educaţionale la nivel orasenesc şi judeţean (întâlniri cu elevii din clasa
pregătitoare şi clasa I şi părinţii acestora, prezentarea şi popularizarea în mass-media) şi
participarea la „Salonul Creativităţii” organizat de CCD.
Intensificarea colaborării cu părinţii în scopul realizării unui autentic parteneriat grădiniţă –
familie – copii şi implicarea acestora în activităţile extraşcolare.
Organizarea / reorganizarea comitetelor de părinţi, planificarea şedinţelor şi lectoratelor cu
părinţii.
Promovarea valorilor naţionale şi europene în educaţie prin derularea unor programe şi încheierea
unor parteneriate cu unităţi şcolare şi instituţii de cultură din judeţ şi din ţară, chiar strainatate.
Asigurarea transparenţei în toate activităţile iniţiate şi desfăşurate la nivelul unităţii printr-o
relaţie permanentă cu mass-media şi promovarea imaginii unităţii de învăţământ prin mass media
Implicarea Organizatiei „World Vision Romania” în dotarea unităţii, în organizarea
activităţilor pentru timpul liber (pentru preşcolari şi cadre didactice);
Actualizarea permanentă a paginii de WEB a unităţii preşcolare

11.Ameliorarea, modernizarea si diversificare bazei tehnico-didactice si
materiale a gradinitei
 Continuarea modernizarii spatiului scolar si a dotarilor existente
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 Continuarea procesului de modernizare şi dotare cu aparatură şi tehnică de calcul performantă şi
conectarea tuturor calculatoarelor la internet
 Dotarea bibliotecii cu noi volume şi auxiliare didactice nacasare procesului instructiv – educativ
 Dotarea spaţiilor auxiliare necesare desfăşurării activităţilor în cele mai bune condiţii
 Amenajarea şi dotarea corespunzătoare a cabinetului metodic

TERMENE DE APLICARE,
ROLURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE
DIFERITELOR PERSOANE ŞI GRUPURI
A. Managementul gradinitei va fi anual reconsiderat în funcţie de noile cerinţe educaţionale
şi de nevoile comunităţii. Anual, tradiţiile şi obiceiurile unităţii şcolare se vor derula conform
programului extracurricular.
Anual, toate cadrele didactice vor participa la cursurile de prefecţionare organizate fie de
Casa Corpului Didactic, fie de Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic al Universităţii
din Iasi.
Anual, se vor căuta soluţii pentru dotarea unitatii cu mobilier nou, aparatură electronică şi
calculatoare performante, cărţi de specialitate, cât şi materiale sportive necesare procesului
instructiv-educativ.
De menţionat este faptul că majoritatea calculatoarelor din gradinite sunt conectate la
Internet, iar în viitor se are în vedere dotarea tuturor sălilor de clasă cu calculatoare conectate la
internet.
B. Conducătorul echipei este managerul unităţii şcolare. În cadrul unitatii, cadrele didactice
discută în comisii, în consiliul profesoral şi în consiliul de administraţie, obiectivele generale sunt
corelate cu cele de la nivelul fiecărei discipline.
Activităţile cadrelor didactice se desfăşoară pe baza planificărilor calendaristice, conform
programelor şcolare în vigoare.
Curriculumul la decizia şcolii este elaborat anual ţinându-se cont de opţiunile părinţilor şi a
copiilor. Astfel, la cererea părinţilor, s-au introdus limba engleza, matematică distractivă, educaţie
pentru sănătate, educatie pentru mediu etc.
În cadrul unitatii funcţionează mai multe comisii, fiecare având un coordonator. De
asemenea, fiecare echipă are atribuţii clar definite, iar membrii fiecăreia au responsabilităţi clar
specificate.
Consiliul Profesoral, format din 16 cadre didactice, este coordonat de directorul
gradinitei.
Consiliul de Administraţie este format din 7 membri, preşedinte fiind directorul
gradinitei, prof. Bordianu Cristina.
Acestea îşi desfăşoară activitatea o dată pe lună sau ori de câte ori e nevoie, pe baza unei
tematici aprobate la începutul fiecărui an şcolar, pe baza raportului anual şi semestrial sau pe baza
programului managerial.
În şcoală îşi desfăşoară activitatea următoarele comisii cu caracter permanent:
Comisia pentru curriculum formată din 3 membri este condusă de prof. Bordianu
Crisitna. Comisia are următoarele atribuţii:
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 Elaborarea proiectului pentru curriculum;
 Oferta educaţională a şcolii;
 Analizarea si vizarea CDS
 Elaborarea metodologiei de aplicare a activitatii de consiliere si orientare
 Elaborarea programelor si planurilor anuale si semestriale.
Comisia de formare continuă a personalului, formată din 3 membri, este condusă de
prof. Bran Elena. Comisia are următoarele atribuţii:
 Procurarea şi prezentarea noutăţilor editoriale;
 Sprijijnirea cadrelor didactice tinere în vederea obţinerii gradelor didactice.
Comisia de securitate şi sănătate în muncă, formată din 3 membri, este condusă de
Andronic Iulia .
Comisia tehnică de prevenire şi stingerea a incendiilor, formată din 3 membri, este
condusă de Prof. Radu Mariana.
Există următoarele comisii cu caracter temporar:
Comisia de inventariere anuală a patrimoniului, formată din 3 membri, este condusă de
Prof. Carnariu Mariana.




Comisia CEAC este formată din 7 membri şi are următoarea componenţă:
1 presedinte
3 reprezentanţi ai corpului profesoral
1 reprezentant al Sindicatului
1 reprezentant al Consiliului Reprezentativ al Părinţilor
1 reprezentant al Consiliului Local Negresti
Comisia CEAC funcţionează pe durata unui mandat de 4 ani.

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.
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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 unitate;
 Asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes
(copii, 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 gradinita şi în comunitate;
 Obţinearea performanţelor şi evaluarea rezultatelor învăţării;
 Managementul strategic şi operaţional al unităţii şcolare;
 Asigurarea comunicării cu actorii educaţionali esenţiali (copii şi părinţi) şi cu întreaga
comunitate, precum şi asigurarea participării comunităţii la viaţa şcolară şi a gradinitei
la viaţa comunităţii;
 Evaluarea complexă a întregii vieţi şcolare.

PARTEA a IV-a
INSTRUMENTE ŞI PROCEDURI DE EVALUARE INTERNĂ
(AUTOEVALUARE) A CALITĂŢII

PROCEDURA DE EVALUARE A INTERNĂ (AUTOEVALUARE) A CALITĂŢII:
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 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
(AUTOEVALUAREA) CALITĂŢII:













PENTRU

EVALUAREA

INTERNĂ

Fişe şi alte instrumente de evaluare;
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.

PARTEA a V-a
MODALITĂŢI ŞI PROCEDURI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII
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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.
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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 PDI şi planurile operaţionale.

7.

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

8.

Se reaplică instrumentul de evaluare.

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).
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↓
Pasul 6
Raportul anual de evaluare internă a calităţii este făcut public şi este trimis către
inspectoratul şcolar şi, la cerere, către ARACIP.
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