
Colegiul National”Barbu Stirbei” Calarasi 

Comisia de Evaluare a Calităţii 

2014-2015 

 



 Sistemul naţional de management si asigurare a 

calităţii reprezintă totalitatea structurilor 

instituţionale, normelor, procedurilor si 

activităţilor concrete de proiectare, implementare, 

evaluare si revizuire/îmbunătăţire a calităţii la 

nivelulsistemului de învăţământ, al subsistemelor 

si al unităţilor scolare. 

 

cuprinde structuri instituţionale : 

  ARACIP la nivel naţional 

 Comisia de evaluare si asiguararea calităţii (CEAC) la nivel local 

 alte structuri care vor fi stabilite la nivel naţional, judeţean si local (la 
decizia autorităţilor centralesi locale). 



 Sistemul naţional de management si de 

asigurare a calităţii are ca scop esenţial 

îmbunătăţirea calităţii educaţiei definită ca 

ansamblul de caracteristici ale unui program 

de studiu si ale furnizorului acestuia, prin 

care sunt îndeplinite asteptările 

beneficiarilor, precum si standardele de 

calitate. 



De ce avem nevoie de calitate în educaţie? 
 

 Unităţile de învăţământ au nevoie de calitate în 
educaţie pentru: 

• A face faţă concurenţei din mediul educaţional, în 
condiţiile finanţării per elev impuse de procesul de 
descentralizare;  

• A se bucura de prestigiu în plan local,regional, 
naţional, european; 

• A obţine un scor favorabil la compararea cu alte 
unităţi de învăţământ din aceeaşi categorie; 

• A revigora încrederea în scoala si în educaţia din 
România, ca mijloc de promovare socială. 

 



CADRUL LEGAL 
 

 O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calităţii;  

 Legea nr.87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.75/2005; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar aprobat prin O.M.Ed.C. 
nr.4925/2005;  

 Strategia descentralizării învăţământului preuniversitar 
aprobată prin Memorandum în Şedinţa de Guvern din 20 
decembrie 2005.  

 H.G. nr.1258 din 18. oct. 2005 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare ARACIP; 

 H.G. nr.252 din 22 febr. 2006 pentru modificarea H.G. 
nr.1258; 

 



De ce avem nevoie de calitate în 
educaţie? 

 

 Cadrele diactice trebuie să genereze 
educaţie de calitate pentru: 

• A-si consolida recunoasterea socială si 
statusul profesional; 

• A obţine un salariu mai bun; 

• A se bucura de încrederea elevilor si părinţilor; 

• A revigora în România valoarea „respect”. 

 



De ce avem nevoie de calitate în educaţie? 
 

 Elevii au nevoie de calitate în educaţie 
pentru: 

• A juca, prin competenţele obţinute, un rol activ 
pe piaţa forţei de muncă; 

• A selecta instituţia de învăţământ potrivită si a 
candida cu succes pentru continuarea 
studiilor; 

• A se integra cu succes în societatea 
cunoasterii si a face faţă schimbării. 



De ce avem nevoie de calitate în educaţie? 

 

 Părinţii au nevoie de calitate în educaţie 
pentru: 

• A avea încredere că scoala aleasă determină 
progresul copiilor lor; 

• A fi siguri că educaţia oferită este relevantă 
pentru viitorul copiilor lor; 

• A nu fi nevoiţi să recurgă la meditaţii si la alte 
forme de pregătire suplimentarăa copiilor lor. 



Ce este autoevaluarea ? 
 
Modalitatea esenţială de asigurare a calităţii prin care 

instituţia şcolară îşi evaluează ea însăşi performanţa. 

 

 

Autoevaluare?  De ce? 
 

Este un pas iniţial, benefic şi util, cu scopul de a 

asigura dezvoltarea, creşterea şi nu de a sancţiona; 

Asigură autoreglarea, optimizarea şi revizuirea 

funcţionării şi dezvoltării instituţiei; 

Reprezintă asumarea reală a rezultatelor ei de către toţi 

cei implicaţi. 





Monitorizarea rezultatelor 

 

 Cine ? –  cadre didactice, elevi, părinţi; 

responsabilii comisiilor metodice, CEAC, 

conducerea unităţii de învăţământ 

 Când? – permanent; 

 Cum? - proceduri comune, cunoscute. 



COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII din cadrul 

Colegiului National “Barbu Stirbei” Calarasi 

2014-2015 

  prof. Ionescu Corina – responsabil comisie                                                        

- prof. Cristian Marioara 

- prof. Visan Elena 

- prof. Constantin Irina 

- prof. Preda Graţiela 

- prof. Marica Carmen- reprezentant al parintilor  

- prof.  Mustăţea Monica – reprezentant sindicat  

- Macovei Andra reprezentantul elevilor 

- Sarbu Margarit reprezentantul primăriei  



Responsabilităţile membrilor CEAC 
 

 Corina Ionescu – responsabil comisie 

 elaboreaza planuri operationale si de actiune ale comisiei; 

 realizeaza raportul de autoevaluare; 

 realizeaza planul de imbunatatire; 

 monitorizeaza activitatea comisiei; 

 realizeaza observarea lectiilor; 

 supervizeaza intreaga activitate a comisiei; 

 aproba planurile comisiei (de actiune, imbunatatire, autoevaluare); 

 evalueaza activitatea comisiei; 

 membru in subcomisia de elaborarea si aplicarea chestionarelor; 
subcomisia de contestatii; 

 responsabilul subcomisiei privind verificarea modului de 
completare si verificare a documentelor oficiale; 



                     - membru, secretar 

 elaboreaza chestionare si fise de evaluare; 

 realizeaza observarea lectiilor:     

 monitorizeaza activitatea comisiei; 

 responsabilul subcomisiei pentru elaborarea chestionarelor si 
fiselor de evaluare; 

 contribuie la gestionarea dovezilor; 

 membru in subcomisia pentru modul de completare a 
documentelor oficiale (cataloage, documente financiare, etc.); 

 realizarea bazei de date cu parcursul absolventilor; 

 intocmeste procese verbale ale subcomisiei pentru verificarea 
modului de completarea documente lor oficiale; 



 Carmen-Elena Marica- membru 

 elaboreaza chestionare si fise de evaluare; 

 realizeaza observarea lectiilor  ; 

 monitorizeaza activitatea comisiei; 

 responsabilul subcomisiei pentru elaborarea 
chestionarelor si fiselor de evaluare; 

 contribuie la gestionarea dovezilor; 

 realizarea bazei de date cu parcursul 
absolventilor; 

 membru in subcomisia pentru modul de 
completare a documentelor oficiale (cataloage, 
documente financiare, etc.); 



                         – membru 

 monitorizeaza activitatea subcomisiei de 

selectare,pastrare si verificarea materialelor; 

 gestionarea dovezilor; 

 realizarea bazei de date cu parcursul 

absolventilor; 

 responsabilul subcomisiei de selectare,pastrare 

si verificarea materialelor; 

 membru in subcomisia de elaborare,aplicare si 

verificarea orarului scolii; 

 



              – reprezentant elevi 

 Contribuie la elaborarea chestionarelor 
pentru elevi; 

 contribuie la gestionarea dovezilor; 

 Contribuie la strângerea de dovezi privind 
relaţia de parteneriat şcoală-agentul 
economic; şcoală-dispensarul medical; 
şcoală-postul local de poliţie 

 realizarea bazei de date cu parcursul 
absolventilor; 

 

 



                reprezentant părinţi 

 Contribuie la elaborarea chestionarelor 

pentru părinţi; 

 contribuie la gestionarea dovezilor; 

 asigura relatia dintre scoala si Consiliul 

Reprezentativ al Parintilor; 



                    – reprezentant Consiliu Local 

 contribuie la gestionarea dovezilor; 

 Contribuie la elaborarea chestionarelor şi a 

fişelor de evaluare; 

 asigura colaborarea scolii cu comunitatea locala; 

 membru in subcomisia de verificarea modului de 

completare a documentelor oficiale; 

 realizarea bazei de date cuparcursul absolventilor 

si integrarea lor in munca; 

 



Activitatea CEAC 

Pasul 1 
Planul operaţional 

 CEAC preia  Regulamentul de funcţionare şi 

Strategia de evaluare şi asigurarea a calităţii 

şi elaborează un Plan operaţional anual  

cuprinzând proceduri şi activităţi de evaluare 

şi asigurare a calităţii. 

 

 



Pasul 2 
Aprobarea planului operaţional 

 

 Consiliul de administraţie aprobă planul 

operaţional anual propus de CEAC. 

 
 



 

CEAC efectuează o 
verificare preliminară 
a documentelor şcolii 

 



Pasul 3 

 

Realizarea activităţilor stabilite de 
evaluare şi asigurare a calităţii, 

conform planificării 



Pasul 4 

 Realizarea raportului anual de 
evaluare internă a calităţii 

 

- Raportul se face public; 

- Consiliul de administraţie analizează raportul şi 

revizuieşte, dacă este cazul, documentele 

programatice. 

 



RAPORT DE MONITORIZARE EXTERNĂ 

Cele 7 Principii ale calităţii: 

1. Managementul calităţii 

2. Responsabilităţile managementului 

3. Managementul resurselor 

4. Proiectarea, dezvoltarea şi revizuirea 

programelor de învăţare  

5. Predarea, instruirea practică şi învăţarea 

6. Evaluarea şi certificarea Invăţării 

7. Evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii 

 



 

 

CEAC formulează un plan 
de îmbunătăţire  pe care 

îl înaintează, spre 
aprobare, Consiliului de 

administraţie 

 



Strategie  de evaluare internă a 
calităţii 

Modalităţile de implementare a strategiei de 

evaluare a calităţii 

 

 Instrumente şi proceduri de evaluarea internă 
(autoevaluare) a calităţii. 

 

 Modalităţi şi proceduri de îmbunătăţire a calităţii 

 



Instrumentele Comisiei pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii: 

 Fişe şi alte instrumente de evaluare; 

 Planurile de activitate ale comisiilor de 
specialitate din şcoală; 

 Chestionare; 

 Ghiduri pentru interviuri; 

 Ghiduri de observaţie; 

 Rapoarte de autoevaluare; 

 Diferite fişe de apreciere; 

 Plan operaţional; 

 Fişă de analiză a documentelor şcolii etc. 
 



Observarea, pe baza unui Ghid de 

observare; 

Ancheta - chestionar sau interviu (Ghid 

de interviu); 

Analiza documentelor, pe baza unui 

formular de analiză. 

 

Metodele şi instrumentele 

 care pot fi folosite: 



Surse pentru colectarea de dovezi utile în activitatea de 
evaluare a CEAC – ului 

 
 Portofoliul comisiilor ariilor curriculare: 

- date despre membrii comisiilor; 

- Rapoartele de autoevaluare ale membrilor comisiilor; 

- Graficul activităţii de formare şi perfecţionare la nivel de arie; 

- Responsabilităţile membrilor comisiilor (la nivelul catedrei, ariei, 
unităţii de învăţământ, local, regional, naţional); 

- Fişa postului; 

- Analiza SOWT la nivelul ariei; 

- Planul managerial (de activităţi), al comisiei; 

- Rapoarte de analiză ale ariei; 

- Planuri de îmbunătăţire a comisiilor; 

- Fişe de observare intercurriculara; 

 
 
 

 



- Proiectări didactice calendaristice; 

- Proiectele unităţilor de învăţare; 

- Modele de materiale pentru proiectările didactice, de aplicare a 
învăţării şi evaluării; 

- Graficele de pregătire a elevilor pentru examenele de pregătire 
a elevilor pentru examenele naţionale/îmbunătăţirea 
performanţei; 

- Interpretarea rezultatelor elevilor obţinute de către elevi la 
diferite forme de evaluare; 

- Dovezi referitoare la performanţele obţinute la pregătirea 
elevilor; 

- Chestionare aplicate la clasă şi interpretări ale rezultatelor 
elevilor (pentru a evalua gradul de satisfacţie al elevilor sau 
pentru a identifica stilurile de învăţare); 

 
 



- Înregistrări ale rezultatelor elevilor menite să evidenţieze progresul 
şcolar; 

- Instrumente de evaluare destinate evaluării unitare la nivelul comisiilor, 

- Lista manualelor aflate în uz la nivelul catedrelor; 

- CD , CDŞ; 

- Dovezi conform cărora toţi membrii au fost instruiţi în mod regulat şi au 
primit informaţii actualizate privind sursele de informare, oportunităţile, 
legislaţia, practicile curente şi în dezvoltare (procesele verbale ale 
întâlnirilor); 

- Dovezi ale politicii de instruire iniţială a personalului;materiale de 
instruire; evaluări ale instruirii; 

- Standarde de documentare şi descriptori de performanţă pentru  

- Procesele de învăţare şi predare; 

- Proceduri ale evaluării membrilor comisiei în scopul în scopul 
îmbunătăţirii performanţei, planuri de acţiune, formulare de evaluare, 
planuri individuale de dezvoltare, analiza feedback-ului obţinut din 
partea elevilor,  

 

 
 

 



Portofoliile cadrelor didactice: 

- Materiale didactice elaborate personal 

(manuale, ghiduri metodice, 

articole,comunicări ştiinţifice,curriculul, etc.); 

- Publicaţii ale unităţii de învăţământ; 

- Fotografii, înregistrări video ale unor activităţi; 

- Articole apărute în presă, scrise de cadrul 

didactic sau referitoare la activităţi 

desfăşurate de către acesta 

 



  

 

CEAC vă doreşte o 
educaţie de calitate! 

Prof. Corina Ionescu – responsabilul comisiei   


