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Puncte tari
Puncte slabe
1. Oferta unităţii – programe de învăţare
1. Resurse umane
 Ofertă educaţională adaptată la nevoile de formare identificate pe piaţa muncii;
Competenţe reduse necesare în procesul de predare-învăţare
- CDS în concordanţă cu nevoile şi interesele elevilor;
(didactica specialităţii) identificate la categoria cadrelor didactice
- CDL adaptat la cerinţele agenţilor economici
stagiare/în primii ani de învăţământ (primii 5ani)
 Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material curricular
2. Rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare
(planuri de învăţământ şi programe şcolare, Standarde de pregătire profesională Din cauza pandemiei Covid 19, concursurile si olimpiadele
SPP, auxiliare curriculare, manuale, materiale de învăţare etc.).
scolare nu au avut loc in mod normal, drept rezultat am obtinut
 echipa manageriala competenta si responsabila, dialog eficient pe toate
mai putine premii.
nivelurile;
 existenta retelelor de calculatoare conectate la internet;
 interesul manifestat de unele cadre didactice pentru implicarea in proiecte
educationale, eTwinning si Erasmus +;
 existenta unor parteneriate cu instituții si agenți economici locali;
2. Resurse umane (2020-2021)
 Încadrarea cu personal didactic calificat 98,11%; Structura personalului şcolii se
prezintă după cum urmează:
Din 53 cadre didactice, 52 sunt calificate, din care :
 39 titulari – 73,57%
 11 suplinitori – 20,79%
 2 pensionari – 3,77%
 1 suplinitor cu studii superioare în alt domeniu – 1,87%
 Pregătirea profesională a cadrelor didactice este următoarea:
gradul I – 21 cadre didactice, adică 39,62%
gradul II – 9 cadre didactice, adică 16,98%
gradul definitiv - 14 cadre didactice, adică 26,42%
debutanţi – 9 cadre didactice, adică 16,98%
 Media de vârstă a cadrelor didactice;
între 25 – 35 ani – 9 cadre didactice
între 35 – 45 ani – 17 cadre didactice
peste 45 ani – 27 cadre didactice
 Personal didactic auxiliar – 8 persoane: 2 secretare, 2 laborante, 1 bibliotecar, 1
contabili, 1 analist programator, 1 administrator de patrimoniu.
 Formarea continuă:
Pe parcursul anului școlar anterior, cadrele didactice din şcoala noastră au fost
implicate intr- o varietate de activităţi, unele în concordanţă cu evoluţiile din planul
nevoilor de educaţie şi al curriculum-ului educaţional, altele în funcţie de exigenţele

privind adaptarea competenţelor personalului didactic la schimbările din structurile/
procesele de educaţie.
În ceea ce privește activitatea concretă, membrii acestei comisii au consiliat cadrele
didactice din școală referitor la perfecționare, au facilitat comunicarea intercolegială la
nivelul școlii și au diseminat informațiile primite de la CCD și ISJ Prahova.
Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s- a
realizat:
 prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;
 prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice
sau a consfătuirilor cadrelor didactice;
 prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale
 prin participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă
organizate/ avizate de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice
( CCD, ISJ, MECTS).
Toate cadrele didactice din unitatea noastră au participat la consfătuirile organizate de
ISJ Prahova la începutul anului școlar și la cercurile pedagogice pe discipline. În cadrul
comisiilor organizate la nivelul școlii s–au desfășurat lecții demonstrative și au fost
susținute referate cu scopul de a împărtăși din cunoștintele acumulate și celorlați colegi
de catedră.
Formarea prin obţinerea gradelor didactice a fost reprezentată de:
- înv. Spiridon Mihaela, prof. Mușat Larisa care au susţinut IS pentru acordarea
gradului didactic I;
- prof. Milcu Iulina, prof. Necșoiu Iuliana, prof. Jitaru Elena, care au susţinut IS
pentru acordarea gradului didactic II
- ed. Tudor Anca- care a susţinut IC2 pentru acordarea gradului didactic II
- prof. Cîrstei Ionuț - care a susţinut IC1 pentru acordarea gradului didactic II
- ed. Anghel Gabriela, ed. Tăbăraşi Gabriela, ed. Firiceanu Liliana, prof. Apostol
Carmen care au susţinut IS pentru acordarea gradului didactic I.
-înv. Șoreceanu Daniela- care a susţinut IC1 pentru acordarea gradului didactic I
-ed. Țintea Crenguța, înv. Bâtu Georgiana, care au susținut Colocviul pentru
acordarea gradului didactic I
Formarea prin cursuri de perfecționare s-a realizat prin participarea la următoarele
cursuri:
Nume,
FURNIZORUL
NR.
NR.
prenume
DENUMIREA CURSULUI
CURSULUI
ORE
CREDITE

Anghel
Gabriela
CCD Prahova

Noile
tehnologii 12 ore
informaționale
și
de
comunicare în grădiniță și
școală

Institutul
de 7 Tehnici de consolidare a
formare continuă încrederii elevului în profesor 2 ore
Metodica predării online
24 ore
Inovații pedagogice în era
Institutul
de
digitală/Institutul de formare 8 ore
formare continuă
continuă
Profesor in online
30 ore
Digital Nation
Profesor in online
30 ore
Digital Nation
CCD Prahova

Apostol
Carmen
Bâtu
Georgiana
Băncilă
Roxana

ASQ

Idei de succes în orele online/

2 ore

Digital Nation

Profesor in online

30 ore

Asociația
Proeuro-Cons

Digital Nation
Bîrligă
Mădălina
Clinci
Eleonora
Comărnice
anu Silvia

Drăghici
Eugenia

Compasiune și actiune program de prevenire a 60 ore
bullying-ului în școală
Profesor în Online - express
Digital Nation
30 ore

Digital Nation

Profesor în Online - express
30 ore
Digital Nation

Digital Nation

Profesor în Online - express
30 ore
Digital Nation

Digital Nation,

Profesor în online

30 ore

CCD Teleorman

CRED

120 ore

ASOCIAȚIA
TECHSOU

Intensiv de educație digitală

52 ore

15

30

CRED
CCD Teleorman

120 ore
Metodica predării online

30

24 ore

CCD Prahova
Digital Nation
Draganof
Virginia
Draganescu
Crenguta

CRED
CCD Teleorman

Glesnea
Emilia
Grecu Ana

120 ore

30

120 ore

30

CRED
CCD Teleorman

Frîncu Ioan
Digital Nation,
Bogdan
Firiceanu
Liliana

Profesor în Online - express
30 ore
Digital Nation

Profesor în online

30 ore

EDP
S.A.,
EduMagic
și
Mozaik
Education,
cu
sprijinul MEC
Salvați copiii în
colaborare
cu
MEC

Folosește manual 3D și
instrumentele
interactive
2 ore
pentru a susține lecții la
distanță

Digital Nation,

Profesor în online

30 ore

Digital Nation

Profesor în online expres

30 ore

ASOCIAȚIA
TECHSOU

Intensiv de educație digitală

Profesor real într-o școală
40 ore
virtuală

10

52

CRED
CCD Teleorman
Ilie Dan

120 ore
Metodica predării online

CCD Prahova

24 ore

30

Jitaru
Elena

Letcanu
Gabriela

CCD Prahova

Învățarea
calculator

asistată

pe 24 ore

CCD Prahova

Metodica predării online

24 ore

Digital Nation

Profesor în online

30 ore

CCD Teleorman

CRED

120 ore

30

120 ore

30

CRED
CCD Teleorman
“Metodica predarii online”

24 ore

CCD Prahova
Stop! Qualitative classroom
Horizons management and innovative
42 ore
strategies to fight against
school leaving
Asociatia
Start „Leadership si management 45 ore
educational”
pentru formare
New
Malta

CCD Prahova
Milcu
Iuliana
Mușat
Larisa
Necșoiu
Iuliana
Pârtoacă
Ioana
Monica

„Consiliere,
dezvoltare 60 ore
personala si orientare in
cariera elevilor”

24

15

CRED
CCD Teleorman

120 ore

Digital Nation,

Profesor în Online - express
30
Digital Nation
Profesor în online
30 ore

CCD Teleorman

CRED

Digital Nation

30

120 ore

30

120 ore

30

CRED
CCD Teleorman

Piele
Carmen

CCD Prahova

Metodica predării on-line

Digital Nation

Profesor în Online - express
30 ore
Digital Nation

Asociatia
Techspoup

Intensiv de educatie digitală

Erasmus+
Piele Lidia

Pluteanu
Mariana
Popa
Simona

Pralea
Steluța

24 ore

52 ore

Coaching
in educational
contexts to reduce early 25 ore
school leaving/Curs practic

EDP
S.A.,
EduMagic
și
Mozaik
Education,
cu
sprijinul MEC

Folosește manual 3D și
instrumentele
interactive
2 ore
pentru a susține lecții la
distanță

Digital Nation,

Profesor în online

Digital Nation

Profesor în Online - express
30 ore
Digital Nation

CCD Prahova

Noile
Tehnologii
Informationale
si
de
12 ore
Comunicare în Gradinita si
Scoala

Digital Nation

Profesor în online

30 ore

Digital Nation

Profesor în online

30 ore

30 ore

Cursul
„Notiuni 15 ore
Google Atelierul
fundamentale de marketing
digital
digital”
Online
Professional 15 ore
eTwinning
Development Workshop for
VET teachers
European
EU Code Week Deep Dive 52 ore
Schoolnet
MOOC 2020
Academy

Asociatia
Techsoup

Curs online Intensiv
educatie digitala

de 25 ore

Stop! Qualitative classroom
Horizons management and innovative
42 ore
strategies to fight against
school leaving
Seminarul
National
Erasmus+,
eTwinning pentru mediul 15 ore
eTwinning
rural
New
Malta

Richea
Georgeta
Roșca
Maria
Tănase
Natalia

Tăleanu
Iuliana

Tudor
Anca
Spiridon
Mihaela

CRED
CCD Teleorman
Digital nation

Profesor în online expres

CCD Prahova

Abilitate curriculara pentru
nivelul
gimnazial-educatie
economico-financiara

DIGITAL
Profesor in online Expres
NATION
Institutul Bancar Educatie
si
competenta
Roman
bancara pentru profesori
Noile
Tehnologii
Informationale
si
de
CCD Prahova
Comunicare în Gradinita si
Scoala
Profesor în Online - express
Digital Nation
Digital Nation
Profesor în Online - express
Digital Nation
Digital Nation
Profesor în Online - express
Digital Nation
Digital Nation
CCD Prahova
Metodica predării on-line
Asociatia
Curs Intensiv de educatie
Techspoup
digitală
European
Schoolnet
STEM is everywhere! Rerun
Academy

120 ore

30

30 ore

-

20

12 ore

30 ore
30 ore
30 ore
24 ore
52 ore

17 ore

European
Schoolnet
Academy
eTwinning and
Erasmus+
Cooperation
through
Education
in
Science
and
Astronomy
Research
School Education
Gateway

Integrated STEM teaching for
25 ore
primary schools
Learning
Event
2020: 15 ore
eTwinning Rural Schools
A
Journey
to
Space 30 ore
Exploration Mission

Project-Based Learning to 12 ore
Enhance Key Competences
Noile
Tehnologii
Informationale
si
de
12 ore
Comunicare în Gradinita si
Scoala
CRED

CCD Teleorman
Șoreceanu
Daniela
Vasile
Gabriela

Voicu
Adriana

Digital Nation
Asociatia
Techsoup
EDP
S.A.,
EduMagic
și
Mozaik
Education,
cu
sprijinul MEC
CCD Prahova
EDP
S.A.,
EduMagic
și
Mozaik
Education,
cu
sprijinul MEC
ASQ

120 ore

30

Profesor în Online - express
30 ore
Digital Nation
INTENSIV DE EDUCAȚIE
DIGITALĂ
Folosește manual 3D și
instrumentele
interactive
2 ore
pentru a susține lecții la
distanță
Metodica predării on-line

24 ore

Folosește manual 3D și
instrumentele
interactive
2 ore
pentru a susține lecții la
distanță
Idei de succes în orele online
TOTAL

2 ore
3.189

444

După cum se poate observa, interesul cadrelor didactice pentru formarea continuă este
tot mai crescut, în anul școlar precedent majoritatea profesorilor, învățătorilor și
educatorilor participând la cursuri de perfecționare. S-a acordat o atenție deosebită
cursurilor care au vizat predarea on-line, ceea ce demonstrează dorința cadrelor didactice
de a se adapta cât mai bine cu putință situației actuale generate de pandemia COVID 19.
Ca urmare a participării la aceste cursuri de formare, dar și la diferite conferințe și
simpozioane, activitatea la catedră s-a îmbunătățit, iar rezultatele școlare ale elevilor au
crescut.
 Resurse materiale şi financiare
Proiectul de buget aferent anului şcolar 2020 – 2021 a fost unul bine fundamentat
în linie cu necesităţile unităţii, iar execuţia financiară a fost îndeplinită conform
proiectului.
3. Rezultate examene naţionale 2021
În ambele sesiuni ale examenului de bacalaureat s-au asigurat condiţii optime de
desfăşurare a examenului de bacalaureat. S-au conjugat aici eforturile comisiei judeţene
si ale cadrelor didactice din comisia de bacalaureat a unităţii.
Nu s-au înregistrat abateri disciplinare la nici un nivel al desfăşurării examenului,
apreciind că în toate momentele sale, bacalaureatul s-a desfăşurat în depline condiţii de
normalitate.
Preluarea electronică a subiectelor a asigurat securitatea deplină a acestora, fapt
ce a sporit coeficientul de încredere al elevilor, părinţilor, presei asupra ideii că factorii
de decizie din învăţământ sunt realmente preocupaţi in asigurarea corectitudinii şi
fidelităţii evaluării.
Situaţia Statistică a Examenului Naţional De Bacalaureat, Promoţia 2021
Nr. Crt.

Clasa

Nr. Total
elevi înscrişi

Prezenţi

Reuşiţi

Nereuşiti

Neprezentaţi

Promovabilitate
[%

3

-

85,00%

Prima Sesiune
1

XII

20

20

17

2
XII
Total liceu
PROFIL
TEHNOLOGIC

3

3

A doua sesiune
1

2

-

30%

22

22

18

4

-

81,82%

Tendinţe:
 În prima sesiunea de bacalaureat 2021 s-a obţinut un procent foarte bun
de promovabilitate;

Evaluare Nationala clasa a VIII-A, Promotia 2021
La nivelul Liceului Tehnologic ”Carol I” comuna Valea Doftanei s-a organizat
examenul de evaluare nationala la clasa a VIII-a, în iunie 2021, comisiile de examen
fiind constituite la nivel ISJ Prahova. La acest examen au participat elevii absolventi ai
clasei a VIII-a de la Liceul Tehnologic precum si cei de la Scoala Gimnaziala “Erou inv.
I.Draganescu” Traisteni, structura a liceului.
Nu s-au înregistrat abateri disciplinare la nici un nivel al desfăşurării examenului,
apreciind că în toate momentele sale, examenul s-a desfăşurat în depline condiţii de
normalitate. Si in acest caz, preluarea electronică a subiectelor a asigurat securitatea
deplină a acestora, fapt ce a sporit coeficientul de încredere al elevilor, părinţilor, presei
asupra ideii că factorii de decizie din învăţământ sunt realmente preocupaţi in asigurarea
corectitudinii şi fidelităţii evaluării.
Situaţia Statistică a Examenului de Evaluare Nationala, Promoţia 2021
Nr. Crt.

Clasa

Nr. Total
elevi înscrişi

Prezenţi

1

VIII

25

25

5

2
VIII
Total liceu

16

16

4

41

41

<5

9

5-6,99

Medie
7-8,99

8,99-10

Promovabilitate
[%]

10
10
Scoala Gimnaziala Traisteni
5
6
1
15

16

1

78,04%

4. Rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare
În anul şcolar 2020 – 2021, un an scolar marcat de pandemia Covid 19, elevii
şcolii au obţinut rezultate bune în urma participării la diversele concursuri organizate la
disciplinele curriculare, la concursuri şi competiţii ce au vizat activităţi extracurriculare,
dar nu s-au organizat olimpiade scolare.
Nr.
crt.

Nume și prenume Clasa
elev
1. Mușat Sofia
Preg. A
2. Cojocaru Raisa

Preg. A

3. Mușat Sofia

Preg. A

Premiu/Concurs

Cadru didactic

Mențiune/Bucuria lecturii- Vasile Gabriela
concurs national
Premiul II /Printre stele- Vasile Gabriela
concurs interjudetean
Premiul I /Printre stele- Vasile Gabriela
concurs interjudetean

4. Georgescu
Georgiana

Preg. A

5. Richea Ruxandra

Preg. A

6. Tudor David
7. Spînu Alexia

Preg. A
Preg. A

8. Clinci David

Preg. B

9. Marina Delia

Preg. B

10. Branciog Mario

Preg. B

11. Constantin
Anastasia
12. Clinci Alexia

Preg. B

13. Clinci Andrei

I

14. Glesnea Mario

I

15. Țintea Claudiu

a II-a A

16. Bivolaru Robert

a II-a A

17. Bivolaru Robert

a II-a A

18. Stancu Alexia
19. Bivolaru Robert

a II-a A
a II-a A

20. Manea Daria
21. Buzărnea David
22. Mușat Maria

a II-a A
a II-a A
a II-a B

Preg. B

Premiul de excelență/Cel
mai frumos ou-concurs
international (Spania)
Premiul I / Eurojunior –
concurs national
Premiul II / Eurojunior
Premiul III / Eurojunior

Vasile Gabriela

Vasile Gabriela
Vasile Gabriela
Vasile Gabriela

Premiul I / Bucuria Spiridon Mihaela
lecturii–concurs national
Premiul I / Eurojunior– Spiridon Mihaela
concurs national
Premiul I/ Eurojunior
Spiridon Mihaela
Premiul I/Printre steleconcurs interjudetean
Premiul II/Printre steleconcurs interjudetean
Premiul
III/
Bucuria
lecturii–concurs national
Premiul I / Eurojunior–
concurs national
Premiul I/Printre steleconcurs interjudetean
Premiul II/Printre steleconcurs interjudetean
Premiul I / Bucuria
lecturii–concurs national
Premiul II/ Bucuria lecturii
Premiul
I/Eurojunior–
concurs national
Premiul II/Eurojunior
Premiul III/Eurojunior
Premiul I/Printre stele-

Spiridon Mihaela
Spiridon Mihaela
Piele Carmen
Piele Carmen
Glesnea Emilia
Glesnea Emilia
Glesnea Emilia
Glesnea Emilia
Glesnea Emilia
Glesnea Emilia
Glesnea Emilia
Drăghici Eugenia

23. Chircă Alexander

a II-a B

24. Bîtu David

a II-a B

25. Pupăză Ana

a II-a B

26. Zecheru Ionuț
27. Mosor Fabian
28. Iordache Octavian

a II-a B
a II-a B
a IV-a A

29. Țintea Bianca

a IV-a A

30. Bîrsan Maria

a IV-a A

31. Oceanu Victoria

a IV-a A

32. Tăleanu Eva

a IV-a A

33. Țintea Andreea

a IV-a A

34. Țintea Bianca

a IV-a A

35. Bîrsan Maria
36. Oceanu Victoria
37. Tăleanu Sophia

a IV-a A
a IV-a A
a IV-a B

38. Clinci Alexia

a IV-a B

39. Frîncu Yanis

a II-a
Sc.
Traisteni
a II-a

40. Cerchez David

concurs interjudetean
Premiul II/Printre stele- Drăghici Eugenia
concurs interjudetean
Premiul I / Bucuria
lecturii–concurs national
Premiul
I/Eurojunior–
concurs national
Premiul II/Eurojunior
Premiul III/Eurojunior
Premiul I/Printre steleconcurs interjudetean
Premiul II/Printre steleconcurs interjudetean
Premiul I / Bucuria
lecturii–concurs national
Premiul II / Bucuria
lecturii
Premiul II / Bucuria
lecturii
Premiul III / Bucuria
lecturii
Premiul
I/Eurojunior–
concurs national
Premiul II/Eurojunior
Premiul III/Eurojunior
Premiul I/Printre steleconcurs interjudetean
Premiul II/Printre steleconcurs interjudetean
Premiul
I/Eurojunior–
concurs national

Drăghici Eugenia

Premiul I/Eurojunior

Bîtu Georgiana

Drăghici Eugenia
Drăghici Eugenia
Drăghici Eugenia
Grecu Ana
Grecu Ana
Grecu Ana
Grecu Ana
Grecu Ana
Grecu Ana
Grecu Ana
Grecu Ana
Grecu Ana
Olaru Raluca
Olaru Raluca
Bîtu Georgiana

41. Țintea Ștefan

42. Cârstea Lorena

43. Frâncu Ana Maria

44. Țintea Ștefania
45. Frâncu Lucian
46. Richea Ștefania
47. Pleșa Alessandra
48. Bîtu Mihnea
49. Cojocaru Anisia
50. Geantă Andreea
51. Cojocaru Mara

Sc.
Traisteni
a II-a
Sc.
Traisteni
a VI-a
Sc.
Traisteni
a XII-a

Premiul II/Eurojunior

Premiul
I/Concursul
Național de Istorie Nicolae
Iorga
Mențiune/Concursul
Național de Istorie Nicolae
Iorga
a X-a A
Premiul I/Lire en feteconcurs Alianta franceza
a X-a A
Premiul I/Lire en fete
a V-a A
Premiul I/Lire en fete
a V-a A
Premiul II/Lire en fete
a V-a A
Premiul II/Lire en fete
a V-a A
Premiul II/Lire en fete
a VI-a B Premiul I/Lire en fete
a VII-a B Mențiune/Concursul
judetean de caligrafie
Magia literelor

Bîtu Georgiana

Popa Simona

Popa Simona

Necșoiu Iuliana
Necșoiu Iuliana
Necșoiu Iuliana
Necșoiu Iuliana
Necșoiu Iuliana
Necșoiu Iuliana
Necșoiu Iuliana
Pârtoacă Monica

5. Proiecte şi programe educative
 Parteneriat solid cu agenţii economici în vederea desfăşurării stagiilor de instruire
practică pentru toate nivelurile şi calificările – încheierea unui număr de 7 convenţii
cadru conform Legii 258/19.07.2007 privind practica elevilor şi studenţilor:
SC. TOP RESORT . SRL - Pensiunea Atra Doftana-Valea Doftanei
POSTOLACHE GHEORGHE EMANOIL- Pensiunea Craita- Valea Doftanei
SC.PRIMO-ABC-CONSULT SRL.-Pensiunea Veverita- Valea Doftanei
SC LOUSSIANA TRADING SRL - Valea Doftanei
CSN PIATRA ARSA-Busteni
VILA KARINA- Valea Doftanei
SC MIGAB FOREST SRL- Valea Doftanei



Parteneriate educaţionale:

În anul şcolar 2020 – 2021 s-au încheiat o serie de parteneriate cu următoarele instituţii:
-Protocol de colaborare Primaria Valea Doftanei -colaborare
obtinere
burse
sociale/de merit;realizare dosare elevi cu CES;implementarea programului “Masa calda”
pentru toti elevii
-Protocol de colaborare :Cabinet medical de familie-colaborare in vederea informarii
elevilor si parintilor in scopul cunoasterii si respectarii regulilor de igiena individuala si
colectiva, prevenirea imbolnavirilor si mentinerea sanatatii
-Protocol de colaborare:Politia Valea Doftanei-prelucrare norme legale privind
circulatia pe drumurile publice;prevenire si preventie delincventei juvenile
-Protocol „Copiii si Biserica”Parohia Bisericii ”Sfinții Voievozi” Trăisteni
Cunoaşterea unor sărbători creştine (Craciun, Florii, Paşte, Ziua eroilor neamului);
Cunoasterea si respectarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice sărbătorilor religioase;
-Asociatia Junior Achievement Romania:Acord de colaborare
-Acord colaborare- Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti
-Acord de parteneriat- Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina veterinara
-Acord de parteneriat Caregivers-program de educare la varsta pubertatii
-Parteneriat pentru patrimoniul regal Peles-proiect cultural „Galeria arhitectilor
Pelesului”
-Acord parteneriat Colegiul National Pedagogic „Regina Maria” pentru
Profesionalizarea carierei didactice-PROF
-protocol colaborare CN I.L. Caragiale Ploiesti-„Saptamana sanatatii emotionale”
 Proiecte cu fonduri nerambursabile
1.Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)/Schema de Granturi pentru
Licee
Titlul subproiectului: PROGRES PRIN ACTIVITATI CENTRATE PE ELEV
Acord de grant nr. 725/SGL/RII/02.10.2018 Nr.1/31.10.2018
-perioada : 01.09.2018-31.08.2022
-suma : 315903 LEI
- Obiectivul general al proiectului: Îmbunătăţirea calităţii serviciilor
educaţionale şi creşterea ratei de promovare a examenului de bacalureat.
2.ERASMUS+ ”COPILĂRIA, VÂRSTA INOCENȚEI, NU A VIOLENȚEI”
- Banca Mondiala prin Ministerul Educatiei si proiectul Erasmus+ nr.2019-1RO01-KA101-061732 ANPCDEFP nr.1626/29.08.2019
-perioada: 01.2019-31.08.2021(prelungit 2022)
-suma: 39.705 Euro
- Scopul proiectului propus de noi este formarea si dezvoltarea profesionala in
context european a profesorilor si elevilor din mediul rural de la Liceul Tehnologic
”Carol I”, comuna Valea Doftanei, specializarea Tehnician in turism.

Apreciere generală
 Activitatea scolii a fost corelată cu PLAI şi PRAI şi ghidată de Planul de Acţiune al Şcolii cu perspectivă până în anul 2021.
 Şcoala pregăteşte elevi pentru a dobândi competenţe în filiera tehnologică, profil servicii si in .
 Misiunea şcolii este clar definită şi echipa de management duce o politică activă de promovare a valorilor şcolii. Personalul este bine informat şi este
dedicat ţelurilor şcolii.
 Echipa managerială şi întregul personal împărtăşesc un scop comun şi pun pe primul plan elevii şi rezultatele acestora.
 Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii a fost înfiinţată conform legii 87/2006 şi are un regulament propriu de funcţionare, discutat şi aprobat în
Consiliul de Administraţie, în care sunt prevăzute modul de organizare şi functionare şi atribuţiile fiecărui membru a comisiei.

Date statistice şi de performanţă pentru anul şcolar 2020-2021
A. Elevi şcolarizaţi în unitatea de învăţământ
An şcolar
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Număr elevi
744
712
686
672
659

Numar elevi
760
740
720
700
680
660
640
620
600

Numar elevi

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Evoluţia populaţiei şcolare pe niveluri de învăţământ

An şcolar

Invatamant
prescolar

2016- 2017
2017 – 2018
2018 -2019
2019-2020
2020- 2021

121
119
131
135
121

Liceu rută
Invatamant
Invatamant gimnazial
directă
primar
Profil Servicii
268
261
239
218
217

203
197
191
187
204

82
78
77
50
70

Liceu ruta
directă
Profil real
Stiintele
Naturii
28
27
26
27
19

Învăţământ
profesional de stat cu
durata de 3 ani/dual
Profil Servicii

300

Invatamant prescolar

250

Invatamant primar

200

Invatamant gimnazial

150

Liceu ruta directa - Profil Servicii

100

Liceu ruta directa - Profil Tehnic

30
22
35
28

Liceu ruta directa

50
0
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Învăţământ profesional de stat cu durata de 3
ani/dual

B. Rata abandonului şcolar pe niveluri de învăţământ, în anul şcolar 2020-2021
În anul şcolar 2020 – 2021, în unitatea noastră de învăţământ s-a înregistrat următoarea situaţie:
Criteriul

TOTAL PIERDERI
Invatamant prescolar

TOTAL PIERDERI
Invatamant primar

TOTAL PIERDERI
Invatamant gimnazial

TOTAL PIERDERI
Liceu rută directă
Profil Real, Servicii

TOTAL PIERDERI
Sc.profesională/dual

Total pierderi
(nr. elevi)

2

1

0

0

0

Cauze

Pierderi pe cauze
(nr. elevi)

Abandon şcolar

0

Repetenţie

0

Transfer în altă unitate de învăţământ (plecaţi)
Alte situaţii (retraşi, stabiliţi în străinătate,
deces)
Abandon şcolar

2

Repetenţie

0

Transfer în altă unitate de învăţământ (plecaţi)

0

Alte situaţii (stabiliţi în străinătate, deces)

1

Abandon şcolar

0

Repetenţie

0

Transfer în altă unitate de învăţământ (plecaţi)

0

Alte situaţii (stabiliţi în străinătate, deces)

0

Abandon şcolar

0

Repetenţie

0

Transfer în altă unitate de învăţământ (plecaţi)

0

Alte situaţii (stabiliţi în străinătate, deces)

0

Abandon şcolar
Repetenţie
Transfer în altă unitate de învăţământ (plecaţi)
Alte situaţii (retraşi, stabiliţi în străinătate,
deces)

0
0
0

0
0

0

Rata de promovare pe niveluri de învăţământ (2020-2021)
Pentru anul şcolar 2020 – 2021, rata de promovare pe niveluri de învăţământ, comparativ cu anii şcolari precedenţi, este următoarea:

1.Învăţământ preșcolar
An şcolar
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Invatamant
prescolar
100%
100%
100%
100%

invatamant prescolar

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2.Învăţământ primar
An şcolar
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Invatamant
primar
100%
100%
100%

2020-2021

invatamant primar

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

2018-2019

2019-2020

3.Învăţământ gimnazial
An şcolar
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Invățământ
gimnazial
100%
100%
99,51%

2020-2021

invatamant gimnazial

100.00%
99.90%
99.80%
99.70%
99.60%
99.50%
99.40%
99.30%
99.20%

2018-2019

2019-2020

2020-2021

3. Liceu (nivel 4) Profil: Real, Servicii
An şcolar

2016 – 2017

Clasa a IX – a
Profil Servicii

Clasa a IX – a
Profil Real

Clasa a X – a
Profil Servicii

Clasa a X
–a
Profil Real

Clasa a
XI – a
Profil
Servicii

Clasa a
XI – a
Profil
Real

Clasa a
XII– a
Profil
Real

Clasa a
XII – a
Profil
Servicii

100%
100%

92,86%
-

100%
100%

100%
-

100%
100%
-

100%

-

96,29%
100%
100%

2019-2020

-

100%

100%

-

100%

-

100%

-

2020-2021

100%

-

-

100%

100%

-

-

100%

2017 – 2018
2018 -2019

120.00%

100.00%

Clasa a IX – a Profil Servicii

80.00%

Clasa a IX-a Profil Real
Clasa a X – a Profil Servicii

60.00%

Clasa a X – a Profil Real
Clasa a XI – a Profil Servicii

40.00%

Clasa a XII – a Profil Servicii
Clasa a XII– a Profil Real

20.00%

0.00%
2017-2018

2018-2019

2019 -2020

2020-2021

5.Învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani/dual
An şcolar
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Clasa a IX – a
100%
95,45%
100%
-

Clasa a X – a
100%
100%
100%
100%

Clasa a XI-a
100%
100%
100%
100%

101%
100%
99%
98%
clasa a IX-a
97%

clasa a X-a
clasa a XI-a

96%
95%
94%
93%
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

C. Rata evoluției de succes
 Examen bacalaureat
Sesiunea
2017
2018
2019
2020
2021

Promovabilitate
66,66%
82,60%
84%
73,08%
81,82%

2020-2021

100.00%
82.60% 84.00%
80.00%

81.82%
73.08%

66.66%

60.00%
Promovabilitate

40.00%
20.00%
0.00%
2017

2018

2019

2020

2021

 Examenul de Certificare a Competenţelor Profesionale, nivel 4

100
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Promovabilitate

40
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0
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Sesiunea
2017
2018
2019
2020
2021

Promovabilitate
100%
100%
100%
100%
100%

 Examenul de Certificare a Competenţelor Profesionale, nivel 3
Sesiunea
2017
2018
2019
2020
2021

Promovabilitate
100%
100%
100%
100%

100
90
80
70
60
50

Promovabilitate
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20
10
0
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Principiul Calităţii 1 –Managementul calităţii
Managementul calităţii asigură calitatea programelor de învăţare şi promovează îmbunătăţirea continuă printr-un proces riguros de autoevaluare.
APRECIERE1
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
+
0
1A CONDUCERE
1.1
personalul de conducere se implică activ în asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii organizaţiei; acesta elaborează misiunea, +
viziunea şi valorile organizaţiei în urma unor procese consultative
1.2
obiectivele politicilor locale, regionale, naţionale şi europene se reflectă în scopurile/ţintele stabilite
+
1.3
personalul de conducere elaborează documentele de planificare strategică (Planul de Acţiune al Şcolii - PAS) şi +
operaţională şi le comunică prin mijloace adecvate factorilor implicaţi
1.4
personalul de conducere se asigură că valorile şi codurile de conduită ale organizaţiei sunt vizibile în practică şi este +
model al unei culturi a excelenţei
1.5
conducătorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea organizaţiei şi a ofertei educaţionale iar managementul +
operaţional al calităţii este asigurat de către conducătorul instituţiei sau de către coordonatorul calităţii numit de acesta
(Art. 11.3 din Legea asigurării calităţii)
1.6
personalul de conducere se asigură că toţi membrii personalului şi factorii interesaţi se implică în asigurarea calităţii +
organizaţiei şi a ofertei educaţionale
1.7
împărţirea responsabilităţilor între echipa de conducere şi Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) este +
clară şi eficientă
1.8
recomandările de îmbunătăţire a calităţii sunt dezbătute cu CEAC şi puse în aplicare, acolo unde acest lucru este posibil +
1B Manualul calităţii
1.9
organizaţia are un manual al calităţii (suma tuturor politicilor şi procedurilor, planurilor strategice şi operaţionale şi a +
documentaţiei privind asigurarea calităţii); strategiile şi procesele garantează că manualul calităţii este accesibil
principalilor factori interesaţi
1.10 strategiile şi procesele garantează că manualul calităţii respectă reglementările interne şi externe şi este periodic revizuit +
şi actualizat conform cerinţelor
1.11 strategiile şi procesele garantează calitatea şi consistenţa tuturor aspectelor ofertei educaţionale; există proceduri +
sistematice de revizuire a predării, instruirii practice şi învăţării şi de îmbunătăţire a rezultatelor elevilor
1.12 manualul calităţii cuprinde proceduri eficiente şi proceduri pentru a aplica şi monitoriza recomandările de îmbunătăţire a
calităţii
+
+
1C Monitorizarea internă a procedurilor
1.13 organizaţia are o strategie de monitorizare internă a managementului calităţii unităţii de ÎPT şi a manualului calităţii
1.14 procedurile şi politicile sunt monitorizate şi evaluate în mod regulat pentru a se garanta că sunt eficiente şi respectate şi +
procesele sunt adecvate
+
1.15 se stabilesc proceduri privind neconformitatea şi se implementează măsuri corective în cazul nerespectării regulilor

1

0 pentru nivel mediu, - pentru punct slab, + pentru punct tare

Apreciere
 Se implementează un sistem de management al calităţii ce urmarește îmbunătăţirea continuă, asigură calitatea tuturor programelor de
învăţare și a vieţii şcolare în totalitate. Calitatea şi îmbunătăţirea continuă a programelor de învăţare reprezintă o prioritate a echipei
manageriale a şcolii.
 Misiunea şcolii este clar definită şi echipa de management duce o politică activă de promovare a valorilor şcolii. Managerii se
concentrează pe munca în echipă şi îşi adaptează stilul de conducere, astfel încât să obţină rezultatele dorite în condiţiile date.
 Întreaga activitate din şcoală este corelată cu PLAI şi PRAI şi ghidată de PAS
 În domeniul asigurării calității se respectă prevederile documentelor legislative care reglementează activitatea instituțională din scoală.
Funcționarea CEAC a fost eficientă și rezultatele activităților desfășurate au fost probate prin dovezi. CEAC în colaborare cu
managementul școlii a proiectat și desfășurat activitatea de autoevaluare, rezultatele fiind comunicate și asumate de partenerii
educaționali .
 Au fost completate seturile de proceduri pe compartimente. Sunt cunoscute și aplicate de toți factorii implicați. Se monitoritorizează
periodic și se stabilesc măsuri corective. Se identifică procesele neconforme, se stabilesc planurile de îmbunătățire, dar implementarea
acestora nu este monitorizată suficient.
Cadrele didactice nu cunosc în totalitate procedurile din liceu. Le recunosc utilitatea, aplică normele lor, cu toate că nu urmeaza exact
pașii acestora. Se cere o informare mai bună în domeniul managementului crizelor; Realizarea planului de școlarizare, Propunerea de noi
calificări profesionale(stiintele naturii) în cadrul planului de școlarizare. S-au facut propuneri pentru reluarea prezentării procedurilor în
cadrul unor activități tematice la nivel de școală. Acțiunea se va derula pe parcursul anului viitor.
Dovezi în sprijinul aprecierii
Planul de Acțiune al Școlii corelat cu PRAI și PLAI și reactualizat, Planul managerial al școlii, Rapoarte ale evaluărilor externe; validarea
externă a sistemului de calitate, Planurile manageriale ale comisiilor și ale catedrelor, Fișe de evaluare anuale, Fișe de observare a lecțiilor,
Structura organizațională a școlii, Fișa postului, Componenta Comisiei de evaluarea și asigurarea calitatii
Procesele verbale ale întâlnirilor Comisiei de asigurare a calității, Rapoarte de autoevaluare și planuri de îmbunătățire, Planul de școlarizare,
Planurile manageriale ale catedrelor, Manualul calității, Raportul de autoevaluare, Raport de evaluare externă, Planuri de acțiune, Procedurile
funcționale din școală, programul de activitate al comisiei de asigurarea calităţii, procese verbale ale comisiei de asigurare a calităţii, materiale
legate de asigurarea calităţii la avizier, decizii de înfiinţare a comisiei pentru asigurare a calităţii, responsabilităţi cuprinse în regulamentul de
funcţionare a comisiei pentru asigurarea calităţii, opisul procedurilor, rapoarte de autoevaluare, rapoarte de activitate, planuri de îmbunătăţire
a activităţii, procese verbale ale comisiilor şi ale CA, registru secretariat, registru sesizări şi declaraţii părinţi, elevi, comisie pentru
soluţionarea abaterilor disciplinare.
Puncte tari cheie
Puncte slabe cheie
 Unitatea de ÎPT are echipe eficiente care stabilesc ținte
 Diseminare slaba a politicilor şi procedurilor stabilite de comisia
ambițioase, dar realiste, inclusiv privind progresul elevilor
pentru asigurarea calităţii în consilii profesorale, în şedinţe de
și rezultatele învățării
catedră şi mai departe în clasă, elevilor.
 Este monitorizată cu atenție activitatea unității de ÎPT, în
special eficiența predării, a învățării și a activităților
extrașcolare
 Evaluarea activităţii şi a calităţii se realizează pe arii
curriculare şi pe comisii de lucru la sfârşitul fiecărui





semestru şi la sfârşitul anului şcolar şi se finalizează cu un
raport de sintetizare a activităţii; aceste rapoarte se
întocmesc în cadrul şedinţelor comisiilor de către
responsabili şi sunt discutate în cadrul Consiliului de
Administraţie.
Diseminarea de către responsabilii de catedră/comisii
metodice în ședințele CA a aspectelor privind
monitorizarea, evaluarea și elaborarea concluziilor pentru
activitatea desfășurată în cadrul acestora
Procedurile sunt revizuite si monitorizate permanent intern
şi extern pentru buna desfăşurare a activităţii de asigurare a
calităţii în educaţie.

PRINCIPIUL CALITĂŢII 2 – Responsabilităţile managementului
Organizaţia asigură un management eficient al tuturor proceselor, al ofertei de educaţie şi formare profesională şi al dezvoltării programelor de
învăţare.
APRECIERE
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
+
0
2A Conducere
2.1 personalul de conducere demonstrează sprijin activ şi implicare în ceea ce priveşte dezvoltarea şi calitatea programelor +
de învăţare şi ale altor servicii asigurate de organizaţie; personalul de conducere acţionează cu eficacitate pentru
îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de organizaţie şi pentru sprijinirea tuturor elevilor
2.2 personalul de conducere supraveghează eficient direcţia strategică şi monitorizează permanent calitatea predării, +
instruirii practice şi învăţării, rezultatele elevilor şi toate serviciile oferite de organizaţie
2.3 în mod regulat departamentele/compartimentele fac rapoarte către conducere, utilizând indicatori specifici
+
2.4 programele de învăţare / curriculum la decizia şcolii (CDS) / curriculum în dezvoltare locală (CDL) sunt aprobate de +
conducere şi alte autorităţi, conform reglementărilor în vigoare şi respectă obiectivele strategice şi etosul organizaţiei
2.5 se promovează egalitatea şanselor şi se evită discriminarea în toate activităţile
+
2.6 personalul de conducere îşi evaluează cu regularitate performanţele
+
2B Comunicarea
2.7 comunicarea în cadrul organizaţiei şi cu factorii interesaţi externi este eficientă
+
2.8 există proceduri eficiente care garantează că misiunea, obiectivele strategice, ţintele şi valorile organizaţiei sunt +
comunicate şi înţelese de către toţi membrii personalului şi de către factorii interesaţi (inclusiv de către furnizorii de
stagii de practică)
2.9 rolurile, responsabilităţile, autoritatea şi răspunderile tuturor membrilor personalului sunt clar definite, alocate, +
comunicate şi înţelese de toţi factorii interesaţi (în special de către membrii personalului şi de către elevi)
2.10 informaţiile despre rezultatele organizaţiei, ale elevilor şi ale membrilor personalului sunt disponibile şi/sau publicate în
mod regulat
+
2.11 se iau măsuri de rezolvare a oricărei probleme pe măsură ce aceasta apare / este identificată
+
2C Parteneriate
2.12 se dezvoltă, se menţin şi se revizuiesc permanent parteneriate şi colaborări eficiente cu factori interesaţi externi
2.13 se colectează în mod sistematic informaţii în legătură cu nevoile, aşteptările, interesele şi caracteristicile tuturor +
factorilor interesaţi (ex. parteneri economici), şi se folosesc aceste informaţii pentru a îmbunătăţi experienţa de +
învăţare şi a dezvolta programe de învăţare
2.14 se dezvoltă şi se monitorizează parteneriate cu alţi unităţi de ÎPT pentru îmbunătăţirea experienţei de învăţare
2.15 se crează legături cu alţi parteneri şi departamente ale administraţiei locale pentru a face procesul de învăţare mai +
accesibil şi sigur (ex. asigurarea transportului, servicii medicale şi educaţie sanitară)
+
2.16 proiectele de parteneriat şi programele de învăţare contribuie la creşterea participării la programele de învăţare şi a
capacităţii de ocupare a unui loc de muncă la nivel local, regional şi, dacă este posibil, la nivel naţional şi european
+
2D Sistemul de informare
2.17 membrii conducerii şi ai personalului utilizează sisteme de informare şi analizează sistematic informaţiiile în
planificarea, elaborarea şi implementarea strategiilor
+
2.18 sunt colectate, stocate şi analizate în mod regulat informaţii despre anumite variabile importante, precum evoluţiile de

ordin social, ecologic, economic, juridic şi demografic
2.19 există un sistem de informare a tuturor factorilor interesaţi; toţi membrii personalului şi toţi elevii au acces imediat la
informaţiile relevante
2.20 informaţiile sunt exacte, actualizate (cel puţin semestrial), stocate în deplină siguranţă şi confidenţialitate, pot fi
inspectate (cu respectarea dreptului la protejarea datelor personale)
2.21 informaţiile despre activităţile, realizările şi rezultatele din interiorul organizaţiei sunt colectate, stocate şi analizate
periodic
2.22 datele privind elevii, rezultatele învăţării şi certificării sunt înregistrate şi păstrate în conformitate cu legislaţia în vigoare
2E Finanţe
2.23 dezvoltarea şi susţinerea serviciilor pentru elevi se bazează pe un management financiar responsabil
2.24 există o contabilitate eficientă şi se efectuează audituri financiare periodice în conformitate cu reglementările fiscale şi
juridice; acestea sunt transparente şi sunt publicate (în raportul financiar)
2.25 cheltuielile efectuate în cadrul unor capitole de buget specifice sunt monitorizate cu eficacitate pentru a asigura că se
obţine valoare în schimbul banilor
2.26 priorităţile privind cheltuielile şi utilizarea resurselor financiare sunt în mod clar legate de programele de învăţare şi
priorităţile planificate şi reflectă într-o măsură considerabilă scopurile şi obiectivele unităţii de ÎPT
2.27 factorii interesaţi (în special membrii personalului) sunt implicaţi în procesul de consultare, iar interesele financiare ale
tuturor factorilor interesaţi sunt echilibrate şi satisfăcute cu eficacitate

+
+
+
+
+

+
+
+
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+

Apreciere
 Managerii împărtăşesc un scop comun având ca priorități îmbunătățirea permanentă a programelor de învățare, a serviciilor oferite
partenerilor, asigurarea securității elevilor, susținerea și motivarea lor fără discriminare
 Incurajarea performanței la nivelul școlii s-a concretizat în obținerea unor rezultate bune la olimpiadele școlare județene și naționale și
concursuri
 Se monitorizează permanent participarea elevilor la programele de pregătire suplimentară, programele de recuperare desfășurate de
profesorii îndrumători
 Şcoala colectează sistematic informaţii legate de aşteptările partenerilor, cu scopul rezolvării problemelor şi eficientizării acordurilor de
parteneriat. Şcoala este flexibilă la nevoile şi aşteptările factorilor interesaţi, există o preocupare permanentă la nivelul colectivului
managerial și al tuturor catedrelor pentru dezvoltarea parteneriatelor devenite tradiționale, dar și pentru stabilirea altora noi .
 S-au derulat parteneriate cu Primaria si Consiliul Local Valea Doftanei; Postul de politie; Dispensarele medicale; Bisericile; Politia de
proximitate din Campina; Direcţia Finanţe Publice
 Participarea elevilor la diverse acţiuni umanitare cu prilejul sărbătorilor de Crăciun.
 S-au identificat nevoile şi interesele elevilor şi părinţilor prin aplicare de chestionare şi discuţii. Suntem în pernanent contact cu
beneficiarii, există feed –back în timp real. In perioada martie-iunie 2020, conducerea scolii a fost preocupata de gasirea unor solutii de
predare online, astfel achizitionandu-se platformele educationale Webex si Gsuite. Acestea s-au folosit cu succes in predarea online.
 Elaborarea CDL - urilor s-a realizat respectând cerinţele metodologice în colaborare cu agenţi economici de profil din oraş, ţinând cont de
nevoile identificate ale elevilor şi ale partenerilor sociali.
 În mod prioritar, resursele financiare au fost legate de asigurarea condiţiilor optime desfăşurării procesului instructiv-educativ, motivarea
cadrelor didactice şi elevilor pentru obţinerea performanţei şi investiţiilor pentru reabilitarea bazei materiale şi completarea dotării.

Dovezi în sprijinul aprecierii
Planul de Acţiune al Şcolii, Planul managerial al şcolii, Rapoarte ale evaluărilor externe; validarea externă a sistemului de calitate
Planurile manageriale ale comisiilor şi ale catedrelor, Rapoarte de activitate ale catedrelor / comisiilor
Planul de îmbunătăţire din RAEI, Înregistrări ale întâlnirilor Comitetului de părinţi pe şcoală, Consiliului consultativ al elevilor, şedinţele şi
consultaţiile cu părinţii, Planuri strategice şi operaţionale, Rapoarte de informare ale managementului, Raport anual de activitate, Înregistrări
privind aprobarea programelor, Fişe de observare, Fişa postului, Consilierea profesorilor debutanţi (Planurile manageriale), Decizii interne,
Anunţuri la avizier, Procese verbale ale întâlnirilor destinate împărtăşirii exemplelor de bună practică, Protocoale de parteneriat cu agenţi
economici şi comunitatea locală, Colaborări pentru elaborarea CDS şi CDL, Înregistrări ale întâlnirilor reprezentanţilor Consiliul local, unităţi
economice, Procese verbale ale întâlnirilor reprezentanţilor şcolii cu reprezentanţi ai Poliţiei comunitare, Poliţiei de proximitate, ITM etc.,
Consfătuiri şi cercuri pedagogice judeţene, Documente financiar-contabile, Înregistrări ale auditurilor financiar-contabile periodice, Înregistrări
ale întâlnirilor Consiliului de administraţie, Planurile financiar-contabile anuale, Acordarea de burse şi alte ajutoare sociale, Decizii financiare
care asigură elevilor cea mai mare rentabilitate a învăţării (internet, manuale, bibliotecă etc.), Sistem de licitaţie, Planul financiar-contabil,
Referatele comisiilor pentru solicitarea de fonduri, Arhiva financiar-contabila, Baza de date financiar-contabila, programe speciale de activităţi
educative, cursuri de formare, prelucrarea legislaţiei în consilii profesorale, anunţuri la avizier, informarea consiliului profesoral în legătură cu
toate activităţile şi evenimentele din şcoală, fişele postului, dosar cu decizii, dosarele comisiilor metodice, corespondenţa cu părinţii, proceseverbale şedinţe cu părinţii, îndrumare activităţi extraşcolare, acorduri de parteneriat, acorduri de colaborare.
Puncte tari cheie
Puncte slabe cheie
 Echipa de management se implică în adaptarea programelor de
 Insuficiența fondurilor financiare raportate la necesităţile şcolii
învăţare la condiţiile concrete în care şcoala îşi desfăşoară
activitatea prin revizuirea ofertei educaţionale anual
şi
adaptarea planului de şcolarizare.
 Monitorizează permanent calitatea predării, învățării și
rezultatele tuturor serviciilor oferite de școală.
 Pe toata perioada anului scolar, conducerea scolii a fost
preocupata de monitorizarea predarii online, pe platformele
educationale Webex si Gsuite. S-au identificat oportunitati de
formare profesionala a cadrelor didactice, dovada fiind numarul
mare de cursuri de formare la care profesorii au participat.
 Există la nivelul organizaţiei o politică de susţinere şi
promovare a performanţelor.
 Se monitorizează permanent participarea elevilor la programele
de pregătire suplimentară, programele de recuperare desfăşurate
de profesorii îndrumători
 S-a
îmbunătăţit
comunicarea
la
nivelul
tuturor
compartimentelor, respectiv cu factorii din afara şcolii.
 S-au diversificat programele şi proiectele în care școala este
implicată şi au ca finalitate adăugarea plus valorii în activitatea











curentă.
Şcoala colectează sistematic informaţii legate de aşteptările
partenerilor, cu scopul rezolvării problemelor şi eficientizării
acordurilor de parteneriat. Şcoala este flexibilă la nevoile şi
aşteptările factorilor interesaţi, există o preocupare permanentă
la nivelul colectivului managerial şi al tuturor catedrelor pentru
dezvoltarea parteneriatelor devenite tradiţionale, dar şi pentru
stabilirea altora noi. Acestea sunt utilizate în documentele
proiective ale unităţii.
Comisia CEAC oferă informaţii despre gradul de satisfacţie al
beneficiarilor la educaţie prin intermediul analizelor sintetice
alcătuite în urma interpretării chestionarelor aplicate tuturor
categoriilor de parteneri educaţionali; acestea sunt cunoscute şi
asumate de tot personalul.
Planificarea investiţiilor se face în scopul oferirii de servicii de
calitate furnizate elevilor. Investiţiile sunt dirijate în scopul
asigurării nevoilor imediate şi cele de perspectivă ale elevilor.
Prin activarea unor fonduri bugetare s-au realizat lucrări de
reabilitare, igienizare şi dotare care au crescut considerabil
calitatea condiţiilor oferite de şcoală in special la structurile
arondate
Informaţiile, rata de retenţie, progresul elevilor şi rezultatele
învăţării sunt exacte, accesibile profesorilor şi managerilor şi
eficient folosite pentru a îmbunătăţii performanţa
Managementul unităţii se caracterizează prin receptivitate şi
transparenţă, un management echilibrat.
Prin fişa postului sunt stabilite responsabilităţile fiecărui
membru al personalului, iar prin deciziile emise de către
director este prevăzută autoritatea şi răspunderea fiecărui
responsabil de compartiment sau comisie.

PRINCIPIUL CALITĂŢII 3 – Managementul resurselor
Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos, care le oferă sprijin; de asemenea, organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi
evaluate de personal competent şi calificat.
APRECIERE
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
+ 0
3A Siguranţa mediului de învăţare
3.1
se gestionează, se întreţin, se monitorizează, se evaluează şi se actualizează siguranţa, gradul de adecvare şi de utilizare +
a echipamentelor de specialitate, a resurselor de învăţare şi a spaţiului (inclusiv a spaţiilor administrative, auxiliare, a
bibliotecii şi a centrului de documentare şi TIC)
3.2
condiţiile de învăţare satisfac cerinţele privind siguranţa, sănătatea şi resursele fizice, precum şi orice alte condiţii +
prevăzute de lege acolo unde este cazul
3.3
există resurse eficiente, gestionate astfel încât să sprijine procesul de învăţare, resurse care sunt însoţite de instrucţiuni +
de funcţionare clare, uşor de înţeles şi într-o varietate de formate
3.4
condiţiile de lucru şi mediile de învăţare sunt eficiente, promovează practicile de siguranţă în muncă şi sunt revizuite +
periodic; elevii, membrii personalului şi alţi factori interesaţi se simt în siguranţă, iar orice comportament violent sau
alte perturbări sunt evitate
3.5
membrii personalului şi elevii au acces la serviciile medicale
+
3.6
se elaborează procedurile de urgenţă şi pentru situaţii de criză; acestea sunt comunicate, simulate periodic şi înţelese de +
către toţi membrii personalului, de către elevi şi de către alţi factori interesaţi
3B Resurse fizice
3.7
spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele (inclusiv TIC) materialele, mijloacele de învăţământ sunt +
revizuite/înlocuite în mod regulat pentru a fi actualizate şi relevante nevoilor de educaţie şi formare profesională,
diferitelor stiluri de învăţare, cerinţelor programelor de învăţare, standardelor de pregătire profesională
3.8
spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele (inclusiv TIC), materialele, mijloacele de învăţământ sunt +
adecvate specialităţii (unde este cazul) şi îndeplinesc standardele industriale curente
3.9
elevii, inclusiv cei cu nevoi speciale, au acces la resurse de învăţare, spaţii şcolare şi auxiliare care răspund nevoilor lor, +
sunt adecvate atât studiului eficient în grup, cât şi celui individual şi sunt accesibile tuturor elevilor
3.10 spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele, materialele, mijloacele de învăţământ sunt accesibile tuturor +
factorilor interesaţi, membrilor personalului şi grupurilor de elevi, sunt semnalate prin indicatoare şi sunt uşor de
localizat
3.11 revizuirea programului de învăţare ia în considerare sugestiile elevilor, ale membrilor personalului şi ale altor factori +
interesaţi relevanţi, privind un mediu de învăţare îmbunătăţit
3.12 există proceduri de monitorizare a progresului tehnologic şi se implementează inovaţiile importante, acolo unde este +
posibil
+
3C Managementul personalului
3.13 personalul de conducere identifică cerinţele minime în ceea ce priveşte calificările şi experienţa personalului didactic în
funcţie de profilul şi de specializările/calificările profesionale existente în oferta educaţională
+
3.14 toţi membrii personalului sunt angajaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare
+
3.15 toate rolurile şi responsabilităţile membrilor personalului sunt înţelese, iar poziţiile de autoritate sunt recunoscute

performanţa tuturor membrilor personalului este monitorizată şi evaluată eficient conform unei strategii de evaluare care
are ca rezultat planuri de acţiune şi îmbunătăţire
3.17 se stabileşte un echilibru între nevoile organizaţiei, echipelor şi persoanelor individuale
3.18 conflictele şi problemele personale sunt rezolvate în mod eficient; soluţiile găsite sunt satisfăcătoare pentru toate părţile
implicate şi răspund nevoilor acestora
3D Dezvoltare profesională continuă
3.19 politica de dezvoltare a personalului cuprinde prevederi adecvate referitoare la iniţierea noilor membri şi la dezvoltarea
profesională continuă
3.20 toţi acei membri ai personalului care nu deţin o calificare primesc sprijin în vederea obţinerii unei calificări
3.21 dezvoltarea profesională a întregului personal contribuie la sporirea eficacităţii şi oferă posibilitatea reflecţiei asupra
propriei practici
3.22 datele privind rata de retenţie şi rata de absolvire a elevilor sunt utilizate pentru a aduce în discuţie potenţiale aspecte
legate de dezvoltarea profesională a personalului
3.23 toţi membrii personalului au acces la cunoştinţe utile şi valide privind sarcinile şi obiectivele lor
3.24 sunt dezvoltate cunoştinţele managerilor în ceea ce priveşte managementul educaţional şi managementul calităţii
3.25 cadrele didactice demonstrează că posedă cunoştinţe, competenţă tehnică şi experienţă actualizate la un nivel care să
asigure un proces eficient de predare, instruire practică, învăţare şi evaluare
3.26 cadrele didactice au posibilitatea de a participa la proiecte/lucrări de cercetare ştiinţifică în acord cu scopurile şi
obiectivele organizaţiei; rezultatele lucrărilor/cercetării ştiinţifice sunt publicate în buletine sau cărţi de specialitate şi
dacă este posibil, sunt implementate şi monitorizate din punct de vedere al eficacităţii
3.27 cadrele didactice au posibilitatea de a participa la activităţi metodice; rezultatele sunt implementate, acolo unde este
posibil acest lucru, şi sunt monitorizate din punct de vedere al eficacităţii
3.16

+
+
+

+
+
+
+
+
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+

+

Apreciere
 La nivelul şcolii se desfăşoară cu maximă responsabilitate activităţile pe linie SSM şi PSI în scopul garantării siguranţei în cadrul şcolii.
Toate posturile de lucru sunt dotate cu instrucţiuni de utilizare. Există panouri avertizoare şi indicatoare pentru evacuare în caz de situaţii
de urgenţă. Şcoala deţine Autorizaţie Sanitară de Funcţionare, îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice securităţii şi sănătăţii în
muncă pentru activitatea declarată şi Aviz PSI
 Tot personalul instituţiei a fost instruit privind normele de securitate şi sănătate în muncă, a fost supus testării corespunzătoare. La rândul
lor au fost instruiţi şi au luat la cunoştinţă aceste norme şi elevii prin prelucrările semestriale.
 În şcoală există serviciul de pază asigurat de o firmă specializată “Sofguard“
 Comisia pentru orar întocmeşte o planificare a claselor, astfel încât să fie utilizate la maximum echipamentele şi spaţiile de specialitate.
 Dotarea atelierelor şi laboratoarelor este bună, sunt îndeplinite standardele profesionale curente.
 Prin biblioteca şcolii, documentaţia de la cabinetele de specialitate şi de informatică, elevii au acces la sursele de informare, care le permit
un studiu independent eficient.
 Managementul este preocupat permanent de calitatea personalului, de perfecţionarea continuă a acestuia în funcţie de lărgirea sferei de
activitate, de dotarea şcolii, de obligaţiile asumate prin contractele de muncă. Colectivul managerial încurajează şi susţine orice modalitate
de dezvoltare profesională a cadrelor didactice.



S-a îmbunătăţit experienţa profesională a cadrelor didactice, cunoştinţele acumulate au fost implementate la clasă, ceea ce a crescut
procentul de lecţii centrate pe elev, respectiv procentul lecţiilor desfăşurate cu mijloace moderne, fiecare clasa dispunând de laptop, video
proiector. Se desfăşoară activităţi educative demonstrative ale căror rezultate constituie exemple de bună practică îmbunătăţind valoarea
actului educaţional.
Dovezi în sprijinul aprecierii
Documentele Comisiei de securitate şi sănătate în muncă, Procese verbale şi/sau fişe individuale/colective de instructaj de protecţia muncii şi
PSI, Verificarea permanentă a stării de funcţionare a echipamentelor tehnice şi instalaţiilor, Prevederi pe linie de protecţia muncii cuprinse în
Protocoalele de colaborare cu agenţii economici la care se desfăşoară instruirea practică, Baza materială a şcolii, Instrucţiuni de funcţionare a
echipamentelor tehnice, Referate de necesar de materiale, Verificarea permanentă a stării de funcţionare a echipamentelor tehnice şi
instalaţiilor, Referate, fişe de lucru, fondul de carte al bibliotecii, internet, Echipamente tehnice, instalaţii şi spaţii adecvate specializării,
Activităţi extracurriculare, Protocoale de colaborare cu parteneri locali pentru desfăşurarea unor lecţii vizită, Feedback şi evaluări din partea
elevilor, Cursuri de formare continuă a cadrelor didactice organizate la CCD său nivel naţional, Utilizarea SPP, curriculum, CDL şi CDS
reactualizate permanent, Programarea claselor pentru desfăşurarea orelor în cabinete, laboratoare, Graficele de planificare a ocupării spaţiilor
aferente activităţilor de instruire practică, Acces bibliotecă şi internet, Referate tematice, proiecte, lecţii vizită, expoziţii, CV-uri, Structura
organizaţională, Diagrama structurilor de răspundere, Decizii interne, Fişa postului, Fişele de evaluare, Întâlniri de analiză la nivelul
catedrelor, comisiilor şi al şcolii, Documente Comisia de disciplină, Procese verbale Consiliul profesoral şi Consiliul de administraţie,
Adeverinţe cursuri de formare, Cursuri de formare continuă organizate în şcoală, la CCD sau UPG, Facilitarea informării şi participării la
cursuri de calificare profesională, Consiliere metodico-stiintifica din partea profesorilor cu experienţă, Exemple de bună practică la nivelul
catedrelor şi între catedre, Certificate care atestă promovarea cursurilor de formare, Rezultatele obţinute la inspecţiile şi examenele pentru
obţinerea gradelor didactice, Lecţii deschise organizate la nivelul catedrelor şi cercurilor metodice, Profesori membrii în comisii naţionale de
elaborare de subiecte şi evaluare, planul de pază, acordul de prestări servicii cu Sofguard, comisia pentru educaţie sanitară, programul de lucru
al cabinetului medical, procese verbale privind siguranţa şi sănătatea, regulamentul de ordine interioară, convenţiile de parteneriat cu agenţii
economici, procesele-verbale ale prelucrării normelor de protecţia muncii, fişele medicale individuale, caiet de inventariere a cărţilor din
bibliotecă, fişele de bibliotecă; planul de activitate la catedre, programarea orelor deschise, fişele de observare a învăţării, proiecte didactice,
procese verbale ale comisiei pentru curriculum, chestionare pentru identificarea stilurile de învăţare, identificarea elevilor cu CES,
centralizatoare cu stilurile de învăţare, grafic de meditaţii şi consultaţii, orarul, repartiţia claselor pe săli, graficul de practică, graficul de
utilizare a laboratoarelor, convenţiile de practică, fişe de post, decizii, dosarele comisiilor, rapoarte de analiză pe comisii, dosar comisie
dezvoltare profesională, dosare personal secretariat, dosare catedre cu planul de dezvoltare profesională, adeverinţe cursuri de formare
Puncte tari cheie
Puncte slabe cheie
 Este asigurată siguranţa şi sănătatea elevilor prin serviciul de
 Insuficienţa competenţelor necesare în procesul de predarepază, cabinetul medical, instruirea privind sănătatea şi
învățare (didactica specialităţii) identificată la categoria cadrelor
securitatea în muncă, educaţie sanitară.
didactice stagiare/în primii ani de învăţământ (primii 5 ani)
 Accesul la internet este permanent pentru elevi şi profesori
 Colectiv de cadre didactice constituit în majoritate din profesori
cu experienţa şi cu o pregătire metodică şi ştiinţifică bine
fundamentată
 Cadrele didactice participă la cursuri de formare profesională
sau ca profesori formatori în diferite programe
 Programul şcolii este stabilit încât să satisfacă simultan nevoile

















elevilor şi cadrelor didactice, permiţând accesul elevilor din alte
localităţi decât aceea unde este situată şcoala.
Utilizarea tehnologiei moderne în actul educaţional.
Introducerea în lecţii a informaţiilor noi din domeniile în care se
pregătesc elevii.
Şcoala dispune de resurse care vin în sprijinul procesului de
învăţământ. Baza materială este în continuă îmbunătăţire
Documentele de feed-back arată că personalul şcolii şi elevii
apreciază facilităţile de învăţare
Biblioteca este dotată şi utilă în activitatea atât a elevilor, cât şi
a cadrelor didactice; prin intermediul bibliotecii, elevii au acces
la sursele de informare, care le permite un studiu independent
eficient
Comisiile PSI şi SSM vizează gestionarea, monitorizarea şi
evaluarea siguranţei resursei umane.
Dotarea atelierelor şi laboratoarelor este foarte bună, sunt
îndeplinite standardele profesionale curente.
Au loc şedinţe de catedră cu analiza activităţii şi pentru
analizarea orelor deschise, în scopul adaptării metodelor şi
strategiilor de predare la specificul elevilor. Lunar, au loc
interasistenţe pe catedre şi nu numai pentru schimburi de
experienţă la catedră (metode de predare-evaluare, idei de
punere în practică a unor ore etc.)
Metodele de predare-evaluare sunt adaptate şi stabilite în
funcţie de stilul de învăţare predominant. Se ţine cont şi de
calificările şi de nevoile elevilor. Există o politică de sprijinire a
proceselor de învăţare, prin acordarea de meditaţii şi consultaţii.
Clădirile sunt accesibile tuturor grupurilor de elevi prin
amenajarea pantei de acces. Accesul în clădiri, cabinete este
semnalat prin indicatoare, uşor de localizat. Elevilor din anii de
început li se prezintă şcoala, serviciile secretariat, contabilitate,
bibliotecă.
Angajarea personalului se face în conformitate cu legislaţia în
vigoare privind ocuparea forţei de muncă şi egalitatea şanselor.

PRINCIPIUL CALITĂŢII 4 – Proiectarea, dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare
Organizaţia este receptivă faţă de nevoile tuturor factorilor interesaţi în dezvoltarea şi furnizarea programelor de învăţare.
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

APRECIERE
+
0
-

4A Proiectarea programelor de învăţare
4.1
programele de învăţare sunt proiectate pentru a satisface nevoile identificate ale tuturor factorilor interesaţi şi alte +
cerinţe externe, sunt receptive faţă de situaţia la nivel local, regional, naţional şi european şi sunt îmbunătăţite pe baza
feedback-ului primit de la factorii interesaţi
4.2
programele de învăţare sunt proiectate pentru a pune elevii pe primul loc şi pentru a răspunde nevoilor lor într-un mod +
cât mai flexibil cu putinţă în ceea ce priveşte opţiunile şi accesul acestora
4.3
programele de învăţare au un caracter de includere din punct de vedere social, asigurând egalitatea în ceea ce priveşte +
accesul şi şansele elevilor şi demonstrează o implementare activă a politicii privind egalitatea de şanse
4.4
programele de învăţare sprijină şi sporesc valoarea învăţării prin activităţi practice şi teoretice
+
4.5
programele de învăţare includ procese eficiente de evaluare formativă şi sumativă şi de monitorizare a învăţării
+
4.6
programele de învăţare prevăd rezultate ale învăţării, criterii şi metode de evaluare sumativă care sunt adecvate scopului +
şi care sunt revizuite regulat
4.7
programele de învăţare definesc în mod clar traseele de continuare a studiilor
0
4.8
programele de învăţare cuprind proceduri de răspuns la reclamaţii şi contestaţii
+
4B Dezvoltarea şi revizuirea programului de învăţare
4.9
programele de învăţare au o serie de indicatori de performanţă prin care poate fi măsurat gradul de succes al +
programului; ţintele privind îmbunătăţirea sunt stabilite în conformitate cu reperele instituţionale, locale, regionale,
naţionale sau europene
4.10 procedurile de evaluare a rezultatelor învăţării sunt revizuite periodic
+
4.11 programele de învăţare sunt revizuite cel puţin o dată pe an, iar elevii contribuie la procesul de revizuire
+
4.12 programele de învăţare sunt dezvoltate şi revizuite pe baza feedback-ului primit de la toţi factorii interesaţi; în acest +
scop, se colectează feedback de la elevi, agenţi economici şi reprezentanţi ai comunităţii şi se utilizează la dezvoltarea şi
revizuirea programelor de învăţare
4.13 procedurile de revizuire a programelor de învăţare conduc la o îmbunătăţire a procesului de predare, instruire practică, +
învăţare şi a rezultatelor învăţării
4.14 informaţiile privind evaluarea învăţării şi rezultatele obţinute, inclusiv analiza performanţei diferitelor grupuri de elevi, +
sunt folosite ca punct de plecare pentru dezvoltarea programelor de învăţare
Apreciere
 Programele de învăţare sunt propuse în urma identificării cerinţelor personale, individuale ale elevilor şi ale agenţilor economici,
permiţând continuarea studiilor. S-au aplicat chestionare pentru identificarea nevoilor elevilor şi partenerilor sociali, precum şi chestionare
de evaluare a satisfacţiei acestora.
 Elaborarea CDS şi CDL s-a realizat cu consultarea purtătorilor de interese, reprezentanţii agenţilor economici din zonă.
 Majoritatea profesorilor utilizează metode activ - participative de învăţare, implicând elevii în propriul act de învăţare dar şi de
autoevaluare
 Şcoala promovează o politică de egalitate a şanselor la educaţie oferind elevilor posibilitatea să-şi continue studiile în nivele superioare.
Elevii promovaţi din ciclul inferior al liceului continuă studiile într-o formă sau alta de învăţământ în proporţie de 100 % .



Procedura de autoevaluare prin implicarea factorilor externi este realizată parţial în procent de 80 %. Rezultatele se obţin prin interpretarea
chestionarelor aplicate partenerilor. Aceştia nu participă efectiv în proces.
 Procedură este funcţională la nivel intern, toate compartimentele se implică în autoevaluare. Partenerii externi sunt chestionaţi dar nu
participă direct în proces. Se doreşte creşterea implicării acestora prin prezenţa lor în activităţile de autoevaluare.
 În şcoală se aplică proceduri de monitorizare a rezultatelor învăţării, elevii fiind direct implicaţi în propriul proces de evaluare. La nivelul
catedrelor sunt elaborate seturi de fişe şi teste prin care se demonstrează atingerea indicatorilor de performanţă stabiliţi.
 Elevii sunt informaţi la început de an şcolar şi / ciclu de învăţământ, în legătură cu cerinţele programelor de învăţare.
 Elevii şcolii sunt capabili să urmeze programele pe care le-au ales, existând facilităţi corespunzătoare pentru dezvoltarea competenţelor şi
abilităţilor practice.
 Există o bună colaborare şi comunicare între catedre şi între profesori în scopul îmbunătăţirii programelor de învăţare şi a atingerii
nivelului de performanţă propus
 În şcoală există preocupări pentru monitorizarea cât mai riguroasă a rezultatelor învăţării dar şi a traseului socio- economic al
absolvenţilor. Elevii au fost consiliaţi în legătură cu alegerea carierei.
 Unitatea şcolară este o şcoală inclusivă. Activităţile desfăşurate în şcoală dovedesc faptul că elevii sunt în centrul atenţiei, că şcoala este
preocupată de realizarea optimă a tranziţiei spre locul de muncă. Informaţile privind realizările elevilor sunt folosite ca puncte de plecare
pentru dezvoltări ulterioare.
Dovezi în sprijinul aprecierii
PRAI, PLAI, PAS, CDS-uri şi CDL-uri elaborate în colaborare cu reprezentanţi ai agenţilor economici locali (PV ale întâlnirilor pentru
eleborare CDS şi CDL) şi revizuite anual,Înregistrări ISJ privind aprobarea programelor şcolare; Chestionare de identificare a intereselor
elevilor şi interpretarea lor, Documente de revizuire şi evaluare a programelor Curriculum şi SPP-uri elaborate ţinând cont de realitatea socială
ramaneasca şi în concordanţă cu cerinţele europene, Aplicarea la clasă a metodelor ICE (portofoliile profesorului şi elevului), Fişe de observare
a lecţiei, Planuri de îmbunătăţire, Protocoale de parteneriate şi colaborări cu comunitatea locală (Primărie, Agenţia pentru protecţia copilului,
unităţi sanitare etc.), Constituirea claselor fără prejudecăţi legate de orientarea religioasă, etnie, sex, apartenenţă socială, Raportul optim
pregătire practică / pregătire teoretică prevăzut prin programă; Rezultatele la examene de certificare a competenţelor profesionale, bacalaureat,
concursuri şi olimpiade şcolare, Procese verbale ale întâlnirilor cu elevii în care a fost prelucrată metodologia de continuare a studiilor după
absolvirea învăţământului obligatoriu, Procese verbale ale şedinţelor cu părinţii elevilor claselor terminale cu opţiunile elevilor, Procese
verbale ale Consiliului profesoral şi Consiliului de administraţie, Medierea conflictelor, Statisticile realizate la finalizarea programelor de
învăţare şi rezultatele de învăţare, Planurile manageriale ale catedrelor şi al şcolii, Planul operaţional al Comisiei de evaluare şi asigurare a
calităţii, informaţii privind piaţa muncii (PRAI), PAS, portofoliile elevilor, fişe de evaluare, fişe de urmărire a progresului elevilor, rezultate de la
examenele de certificare a competenţelor, rezultatele obţinute la examenele de absolvire, lista de proceduri, procese verbale consiliul elevilor
Puncte tari cheie
Puncte slabe cheie
 Gama de programe de învăţare corespunde nevoilor tuturor
 Insuficienţa datelor obţinute de la factorii implicaţi la nivel
elevilor
regional sau local privind dezvoltarea şi revizuirea programelor
de învăţare la nivelul unităţii
 Programele de învăţare sunt monitorizate cu atenţie
 Profilul claselor propuse este ales în concordanţă cu cerinţele
pieţei muncii.
 Programele de învăţare au caracter de includere din punct de
vedere social, asigurând egalitatea şanselor pentru elevi.
Realizarea claselor se face după opţiuni şi mediile de repartiţie










Programele de învăţare au prevăzute obiective care se
revizuiesc în raport cu calificările stabilite la nivel intern, local,
regional şi european.Aplicarea la nivelul şcolii a chestionarelor
de nevoi pentru elevi, profesori, parteneri sociali ce sunt
utilizate în activităţile proiective
Accesul educabililor la învăţarea mai multor limbi străine,
conform curriculum-ului în vigoare
Anunţarea şi cunoaşterea metodelor de evaluare sumativă;
rezultatele evaluărilor sumative sunt discutate cu elevii care
sunt informaţi în legătură cu progresul pe care l-au înregistrat.
Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de
absolvire este prelucrată la clase.
Desfăşurarea unor activităţi extracurriculare în parteneriat cu
muzee şi alte instituţii locale în scopul dezvoltării
competenţelor de tip abilităţi cheie, dar şi a competenţelor
profesionale.
Consilierea şi orientarea elevilor privind alegerea carierei.

PRINCIPIUL CALITĂŢII 5 – Predarea, instruirea practică şi învăţarea
Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii.
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
5A Servicii de sprijin pentru cursanţi
5.1
elevilor le sunt puse la dispoziţie informaţii şi îndrumări despre toate programele de învăţare existente; elevii primesc
ajutor pentru a înţelege, a obţine sau a căuta informaţii conform nevoilor lor
5.2
evaluarea iniţială (nevoile elevilor; sprijinul necesar; stiluri de învăţare; cunoştinţe, experienţă şi abilităţi anterioare) este
utilizată pentru a oferi o imagine exactă pe baza căreia se poate planifica un program adecvat de învăţare şi sprijin,
inclusiv activităţi extracurriculare pentru elevi
5.3
elevii au acces la servicii eficiente şi confidenţiale de sprijin în probleme personale, de învăţare şi de progres; există o
varietate de oportunităţi de orientare şi consiliere pe toată durata şcolarizării
5.4
drepturile şi responsabilităţile elevilor sunt clar definite
5.5
elevii au acces la activităţi extracurriculare conform obiectivelor locale, regionale, naţionale şi care au o contribuţie
directă şi eficientă în atingerea ţintelor şi obiectivelor stabilite în politicile educaţionale şi documentele programatice la
nivel naţional, judeţean sau local
5.6
sunt prevăzute perioade pentru revizuirea şi reevaluarea activităţilor de sprijin şi extracurriculare destinate elevilor, pe
baza nevoilor individuale ale acestora, legate de progresul în cadrul programului de învăţare
5.7
informaţiile despre activităţile de sprijin şi extracurriculare sunt înregistrate şi păstrate în siguranţă
5.8
informaţiile, orientarea şi consilierea sunt eficiente, îndrumându-i pe elevi în ceea ce priveşte modalităţile de a-şi
continua studiile după absolvire
5.9
informaţiile referitoare la progresul elevilor după absolvire (ex. urmarea altor programe de învăţare şi/sau angajarea pe
piaţa muncii) sunt colectate şi înregistrate
5.10 rata de retenţie al elevilor şi rezultatele obţinute sunt în concordanţă cu datele similare la nivel local, naţional sau
internaţional
5C Relaţia cadru didactic – elev
5.11 cadrele didactice stabilesc şi menţin relaţii de lucru şi comunicare eficiente cu elevii, alte cadre didactice, alţi membri ai
personalului şi ai echipei de conducere
5.12 cadrele didactice folosesc măsuri eficiente pentru a promova egalitatea şanselor şi pentru a evita discriminarea, astfel
încât elevii să îşi poată atinge potenţialul
5.13 cadrele didactice folosesc o gamă variată de strategii (ex. învăţarea centrată pe elev, învăţarea prin activităţi practice)
pentru a răspunde stilurilor de învăţare individuale, abilităţilor, culturii, genului, motivării fiecărui elev
5.14 cadrele didactice selectează şi menţin o gamă variată de resurse/materiale pentru a oferi sprijin în funcţie de diferitele
nevoi ale elevilor
5.15 evaluarea formativă şi înregistrarea rezultatelor sunt adecvate nevoilor elevilor şi programului, sunt riguroase, juste,
exacte şi se efectuează în mod regulat
5.16 programele de învăţare respectă un proces sistematic de păstrare a înregistrărilor
5D Studiul individual
5.17 elevii sunt încurajaţi să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare (ex. sunt conştienţi de propriile
puncte tari şi puncte slabe, acţionează conform feedback-ului primit, propun noi obiective de învăţare)

APRECIERE
+ 0
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

toate activităţile de învăţare sunt planificate şi structurate pentru a promova şi a încuraja învăţarea individuală centrată +
pe elev, învăţarea în cadrul unui grup sau învăţarea în diferite contexte
5.19 elevii primesc în mod regulat feedback şi informaţii privind progresul realizat, informaţii despre modul în care pot +
stabili noi criterii individualizate pentru a acoperi lipsurile în învăţare
5.20 elevii sunt implicaţi în evaluarea progresului pe care îl realizează; evaluarea formativă şi feedback-ul sunt folosite +
pentru planificarea învăţării şi pentru monitorizarea progresului elevilor
5.21 elevii cunosc planificarea activităţilor de evaluare şi sunt familiarizaţi cu diferite activităţi de evaluare formativă şi
sumativă înainte ca evaluarea finală să aibă loc
+
Apreciere
 Tuturor elevilor şi părinţilor le sunt puse la dispoziţie informaţii privind: profilul şi calificările obţinute în urma absolvirii clasei a XII-a de
către profesorii diriginţi sau de specialitate.
 S-au aplicat elevilor testele iniţiale predictive şi cele finale. Prin această activitate s-au determinat procesele deficitare pentru fiecare
disciplină, s-au stabilit măsuri ameliorative, ulterior aplicate, dar monitorizarea lor s-a realizat parţial. Acţiunea rămâne o prioritate pentru
anul viitor.
 Elevii şi părinţii nu au obţinut întotdeauna feed – back la timp în legătură cu progresul. De asemenea, sunt determinate stilurile de învăţare.
 Echipa CEAC a realizat chestionare privind identificarea nevoilor elevilor şi părinţilor acestora, rezultatele fiind utile la întocmirea
proiectului planului de şcolarizare.
 Elevilor le sunt prezentate drepturile şi îndatoririle care le revin la orele de dirigenţie şi în Consiliul elevilor. Acest lucru se realizează prin
prelucrarea RI reactualizat în fiecare an.
 Elevii sunt consiliaţi permanent privind orientarea profesională de către toate cadrele didactice de la clasă.
 S-au organizat acţiuni de sprijin pentru elevii cu probleme.
 S-au aplicat chestionare elevilor, s-au identificat problemele, există o bază de date dar planuri de măsuri individuale nu s-au implementat.
 S-au stabilit ţinte individuale de învăţare în urma aplicării testelor iniţiale şi a chestionarelor privind atitudinea faţă de învăţare. Pregătiri
suplimentare pentru examene şi concursuri şcolare s-au efectuat pe toată perioada anului, precum şi simulări ale examenului de
bacalaureat.
 În cadrul evaluării formative sunt utilizate, în funcţie de disciplină, o gamă largă de metode de evaluare. Profesorii se concentrează pe
conducerea învăţării elevilor şi încearcă să aplice o evaluare formativă care să răspundă problemelor individuale ale elevilor. Evaluarea
formativă se realizează regulat, iar înregistrarea rezultatelor este riguroasă şi exactă.Se promovează şi metodele moderne de evaluare –
autoevaluarea, coevaluarea. Structura evaluării este cunoscută de elevi din timp. Evaluarea sumativă şi sistematică permite şi
monitorizarea progresului elevilor şi stabilirea graficului de recuperare.
 S-au identificat la nivelul catedrelor elevii cu probleme, se monitorizează evoluţia lor dar nu întotdeauna după un plan individual riguros.
În evaluare se acordă permanent o a doua şansă. Acţiunea de promovare a autoevaluării şi interevaluarii va continua în anii şcolari
următori.
 Toate lecţiile observate în cadrul inspecţiilor pentru obţinerea gradelor didactice, a asistenţelor şi interasistenţelor, lecţiile demonstrative pe
catedre s-au desfăşurat cu mijloace moderne. Acestea au demonstrat achiziţiile cadrelor didactice, au determinat implicarea activă a
elevilor în activitate şi îmbunătăţirea calităţii actului didactic.
Dovezi în sprijinul aprecierii
Planul de şcolarizare, Oferta educaţională a şcolii, Materiale publicitare privind oferta, site-ul şcolii, activitatea comisiei de promovare a
imaginii şcolii, articole din presa, Documente şcolare, Procesul de orientare şi consiliere, procedura de înscriere, dovezi privind înregistrarea şi
5.18

analizarea profilurilor elevilor respinşi şi sfaturile acordate acestora, Sprijinul acordat elevilor; Sesiuni privind alegerea unei cariere sau
continuarea dezvoltării profesionale, Planul de Acţiune al Şcolii, Chestionare destinate identificării domeniilor de interes pentru elevi, raportat la
nevoile de formare, modul în care sunt identificate nevoile individuale de învăţare; modul în care se acordă sprijin suplimentar dacă este
necesar; modul în care este monitorizat şi evaluat sprijinul acordat (chestionare adresate diriginţilor la începutul fiecărui an şcolar), Documente
ale CEAC, procesul de orientare profesională; informare (broşuri, pliante); sesiuni privind alegerea unei cariere sau continuarea dezvoltării
profesionale, Metodologia de admitere, numărul maxim de elevi admis pe clasă, constituie factori care pot afecta înscrierea elevilor pe un traseu
de formare profesională care să corespundă nevoilor şi aspiraţiilor acestora, Transferurile realizate, Dovezi ale întâlnirilor cu reprezentanţi ai
partenerilor sociali (Poliţia de proximitate, Poliţia rutieră etc.), Regulamentul Intern, Procese verbale, fotografii, CD-uri, Procese verbale ale
comisiilor de profil, Portofolii ale profesorilor şi ale elevilor, Procese verbale ale întâlnirilor cu agenţilor economici, Procese verbale ale
şedinţelor cu părinţii şi ale şedinţelor de prelucrare a metodologiilor cu elevii, Situaţii statistice realizate de diriginţii claselor terminale,
Chestionare şi interpretarea lor, Procedura de monitorizare a inserţiei absolvenţilor, Planificările semestriale ale profesorilor, Materiale de
învăţare utilizate de profesori, Proiecte didactice, Planuri de recuperare, Testările periodice şi interpretarea lor, Fişa de observare a lecţiei,
Teste, fişe de lucru, referate, proiecte şi interpretarea lor, Proiecte didactice, Planificările semestriale, Planuri individuale de învăţare, fişe de
înscriere în ciclul superior al liceului, lucrări de atestare a competenţelor profesionale, teste iniţiale, chestionare pentru determinarea stilurilor
de învăţare şi pentru determinarea elevilor cu CES, analize ale sondajelor de opinie şi rezultatelor chestionarelor aplicate, analiza testelor
iniţiale – procese-verbale ale şedinţelor de catedre, materiale de analiză, procese-verbale de şedinţe ale Consiliului de Administraţie, Consiliului
Profesoral Comisiilor metodice în care s-au discutat rezultatele testărilor iniţiale, diplome de participare la diferite activităţi, diplome de premii,
procese-verbale de protecţia muncii şi PSI în săli de clasă, laboratoare, carnete de sănătate, fişe individuale de protecţia muncii, proceseverbale Consiliul consultativ al elevilor, contracte de colaboarare, procese-verbale ale şedinţelor cu părinţii, procese-verbale ale şedinţelor
Comisiei diriginţilor, materiale afişate pentru elevi, documentele de proiectare a activităţii din unitatea şcolară (Planul managerial, Program de
activităţi s.a.), programe de simulare la nivel de catedră pentru obiectele din programa de bacalaureat, concursuri şcolare şi extraşcolare
Puncte tari cheie
Puncte slabe cheie
 Elevii claselor de început au fost evaluaţi prin teste iniţiale, în
 Utilizarea de către unele cadre didatice în procesul de predare scopul stabilirii nivelului de performanţă de la care se pleacă.
invatare - evaluare a unor metode care solicită prea puţin
iniţiativa elevilor şi abilităţile lor practice.
 Sunt determinate stilurile de învăţare de către profesorii
diriginţi în scopul planificării programului de învăţare adecvat
nevoilor elevilor
 În timpul anului şcolar au fost identificaţi elevii cu nevoi
educaţionale speciale (CES).
 Experienţele elevilor sunt foarte variate şi, de asemenea,
aspiraţiile acestora. Şcoala a iniţiat câteva programe care
utilizează experienţele anterioare ale elevilor: activitatea
firmelor de exerciţiu, activităţi sportive, culturale şi artistice,
activitati de voluntariat.
 Elevii îşi cunosc drepturile şi îndatoririle, care le sunt
prezentate la orele de dirigenţie şi în consiliul elevilor.
 Diriginţii şi membrii Comisiei SSM responsabilizează elevul
pentru a se îngriji de sănătatea proprie.
 Cadrele didactice manifestă dechidere faţă de elevii cu CES,




diriginţii se implică în identificarea şi soluţionarea cazurilor
deosebite prin consiliere directă
Antrenarea elevilor în activităţi extracurriculare – simpozioane,
proiecte, expoziţii, cenacluri literare, ziua scolii
Elevii sunt implicaţi în diferite activităţi de evaluare formativă
şi sumativă, precum şi în simulările examenelor de bacalaureat
si evaluari nationale realizate la nivel local si national

PRINCIPIUL CALITĂŢII 6 – Evaluarea şi certificarea învăţării
Organizaţia utilizează procese eficiente de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor.
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

APRECIERE
+
0
-

6A Evaluarea sumativă şi certificarea
6.1
procedurile şi condiţiile privind evaluarea sumativă, monitorizarea învăţării şi certificarea sunt comunicate în mod clar +
tuturor factorilor interesaţi
6.2
cerinţele specifice de evaluare ale elevilor (de exempu, pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale) sunt identificate şi
0
îndeplinite atunci când este posibil
6.3
evaluarea sumativă este folosită pentru a monitoriza progresul elevilor şi pentru a informa elevii în legătură cu progresul +
pe care l-au realizat şi cu modul în care îşi pot îmbunătăţi performanţa
6.4
elevii au oportunitatea de a se înregistra la o nouă procedură de evaluare sumativă (dacă este posibil) şi/sau au o “a doua +
şansă” de a fi evaluaţi
6.5
toate evaluările sunt adecvate, riguroase, corecte, exacte şi sunt efectuate în mod regulat; evaluarea sumativă şi +
certificarea sunt în conformitate cu standardele naţionale şi cu legislaţia în vigoare
6.6
procedura de înregistrare a elevilor pentru certificare îndeplineşte reglementările în vigoare
+
6.7
evaluarea sumativă, monitorizarea învăţării şi certificarea sunt efectuate de cadre didactice cu calificare adecvată şi +
experienţă corespunzătoare
6.8
în mod regulat sunt selectate şi revizuite metodele şi instrumentele de evaluare sumativă; constatările rezultate sunt luate +
în considerare în acţiuni ulterioare de evaluare, pentru a asigura consecvenţa şi corectitudinea procesului de evaluare;
cadrele didactice participă în mod regulat la activităţi de standardizare a evaluării
Apreciere
 În general evaluările sumative se efectuează utilizând diverse metode, prin încercarea corelării acestora cu cerintele individuale ale elevilor
 Elevilor li se acordă o a doua șansă în cazul nepromovării evaluării, după ce în prealabil a fost parcurs un program de recuperare
 Se promovează autoevaluarea și interevaluarea
 Rezultatele evaluărilor sumative sunt discutate cu elevii care sunt informați în legatură cu progresul pe care l-au înregistrat
 Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor nationale si de certificare a competențelor profesionale este popularizată din timp și
cunoscută atât de profesori de specialitate, cât și de elevi prin prelucrarea acesteia de către diriginți (toate aceste aspecte sunt consemnate în
procese-verbale)
 Evaluarea sumativă se realizează în concordanță cu reglementările în vigoare. Se stabilesc la nivelul catedrelor criteriile de performanță
care sunt prezentate elevilor în timp util
 Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor nationale si de certificare a calificării profesionale se respectă cu mare rigurozitate.
 Rezultatele învățării se pot măsura prin premiile și mențiunile obținute de elevi
Dovezi în sprijinul aprecierii
Respectarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor de certificare, Procese verbale ale întâlnirilor factorilor implicaţi,
Evidenţele Comisiilor dirigintillor, Fişa de monitorizare a progresului elevilor, Portofoliile profesorilor şi elevilor, Interpretarea rezultatelor
obţinute la evaluări, Înregistrarea rezultatelor evaluărilor şi certificărilor, Procese verbale ale întâlnirilor colectivelor de profesori, Decizii
privind componenţa comisiilor de evaluare, Înregistrările etapelor procesului de evaluare în vederea certificării, Documente legale – metodologii
în vigoare, rapoarte de autoevaluare, procese-verbale ale consiliilor profesorale, fişe de identificare a elevilor cu CES, instrumente de evaluare,

procese-verbale ale catedrelor, procedura de răspuns la o contestaţie, referate, registru unic de înregistrare a documentelor şcolare, diplome,
certificate de competenţe, acte de studii
Puncte tari cheie
Puncte slabe cheie
 Profesorii şi maiştrii instructori notează lucrările elevilor just şi
 Nu toţi elevii au dobândit abilitatea, capacitatea necesară de a-şi
le înapoiază cu promptitudine. Metodele de evaluare sunt valide
evalua propria activitate
adaptate nivelului elevilor şi nevoilor acestora.
 Nu toţi elevii au dobândit abilitatea, capacitatea necesară de a-şi
evalua colegii
 Elevii sunt ajutaţi să înţeleagă punctele tari şi slabe ale
lucrărilor lor.
 Lipsa unui consilier scolar
 Evaluarea este utilizată şi pentru a identifica nevoile
suplimentare de învăţare ale elevilor. Evaluarea sumativă este
corectă şi exactă
 Raportarea este corectă şi oferă elevilor şi părinţilor acestora o
imagine clară asupra performanţelor elevilor.
 Performanţele şi progresul elevilor sunt monitorizate şi utilizate
eficient pentru a identifica eficienţa activităţii şcolii.
 Există activităţi eficiente care dau posibilitatea cadrelor
didactice să împărtăşească bună practică în cadrul ariilor
curriculare
 Stabilirea de comun acord a posibilităţilor de îmbunătăţire a
rezultatelor şi acordarea unei a două şanse de evaluare
sumativă.
 În mod regulat se efectuează evaluarea sumativă, folosindu-se
diferite metode de evaluare, în scopul adecvării evaluării la
cerinţele individuale ale elevului.
 Pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale
(nivel 4), comisia cuprinde doi evaluatori externi, dar şi un
monitor de calitate care supervizează bună desfăşurare a
evaluării

PRINCIPIUL CALITĂŢII 7 – Evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii
Performanţa organizaţiei este monitorizată şi evaluată; procesul de autoevaluare are ca rezultat planul de îmbunătăţire; îmbunătăţirile sunt
implementate şi monitorizate
APRECIERE
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
+ 0
7A Procesul de autoevaluare
7.1
personalul de conducere este angajat şi implicat în mod activ în procesul de autoevaluare; procesul de autoevaluare este +
sistematic, efectuat anual împreună cu întregul personal şi ia în considerare opiniile exprimate de toţi factorii interesaţi
interni şi externi
7.2
o politică clară privind autoevaluarea este comunicată tuturor factorilor interesaţi şi este înţeleasă de aceştia
+
7.3
toate aspectele referitoare la organizaţie, inclusiv programele de învăţare şi alte servicii, sunt supuse procesului de +
autoevaluare
7.4
pentru monitorizarea eficacităţii programelor de învăţare şi a altor servicii oferite de unitatea de ÎPT sunt folosite +
instrumente adecvate şi benchmarkingul (compararea cu buna practică în domeniu)
7.5
sistemul de calitate dispune de un mecanism de colectare regulată (cel puţin o dată pe an) a feedback-ului din partea +
elevilor şi a altor factori interesaţi interni şi externi privind toate aspectele organizaţiei, indicatorii şi standardele
naţionale
7.6
sunt utilizate instrumente specifice (ex. Chestionare, interviuri, focus grupuri etc.) pentru a identifica „gradul de +
satisfacţie” al beneficiarilor
7.7
performanţa este analizată pe baza indicatorilor cheie de performanţă interni şi externi, a ţintelor stabilite pentru a +
identifica noi ţinte de îmbunătăţire; autoevaluarea riguroasă are drept rezultat identificarea priorităţilor şi stabilirea unor
obiective ambiţioase de îmbunătăţire şi de planificare a acţiunii
7.8
există proceduri pentru monitorizarea internă şi validarea aprecierilor formulate în timpul procesului de autoevaluare şi +
a aprecierilor în privinţa dovezilor prezentate
7.9
raportul procesului de autoevaluare este aprobat de echipa de conducere; procesul de autoevaluare este monitorizat +
extern iar raportul procesului de autoevaluare este validat extern de către reprezentanţii inspectoratelor şcolare
7B Procesul de îmbunătăţire
7.10 se stabilesc procedurile de dezvoltare a punctelor tari, de rezolvare a punctelor slabe şi de implementare a +
îmbunătăţirilor, iar rezultatele procesului şi ale raportului de autoevaluare se folosesc ca resurse pentru dezvoltări
ulterioare
7.11 planul de îmbunătăţire ia în considerare toate puncte slabe identificate, inclusiv pe acelea a căror îmbunătăţire nu s-a +
realizat în ciclul anterior; domeniile de activitate selectate pentru a fi îmbunătăţite reprezintă un răspuns adecvat la
punctele tari şi slabe ale unităţii de ÎPT
7.12 planul de îmbunătăţire stabileşte în mod adecvat costurile şi resursele şi, defineşte în mod clar ţintele, priorităţile, +
sarcinile, responsabilităţile şi termenele; criteriile de succes sunt specifice, măsurabile şi posibil de atins
7.13 implementarea planurilor de acţiune, a îmbunătăţirilor şi a măsurilor corective este monitorizată şi evaluată; sunt aduse +
modificări în conformitate cu rezultatele; performanţa îmbunătăţită a organizaţiei este monitorizată şi analizată
7.14 toţi membrii personalului sunt implicaţi în procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii
+
7.15 toţi membrii personalului şi toţi factori interesaţi primesc informaţii şi feedback în legătură cu rezultatele procesului de +
autoevaluare şi cu planul de îmbunătăţire (cu respectarea dreptului la protejarea datelor personale)

tendinţele privind performanţa în timp demonstrează o îmbunătăţire continuă sau menţinerea unor standarde foarte +
înalte; progresul este măsurat pe baza ţintelor, indicatorilor şi standardelor de la nivel naţional
7.17 concluziile specificate de organisme externe sunt comunicate personalului în cauză şi sunt aplicate măsuri corective
+
7.18 planul de îmbunătăţire al unităţii de ÎPT este aprobat de către reprezentanţii inspectoratelor şcolare
+
Apreciere
 Conducerea unităţii este angajată şi implicată în procesul de autoevaluare, acordând consultanţă, materiale ajutătoare şi exemple de bune
practici atunci când este necesar.
 Sistemul de calitate din şcoală colectează periodic feed-back de la factorii interni şi externi implicaţi în procesul educaţional
 După realizarea raportului de autoevaluare, acesta se vizează şi se aprobă în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie.
 Există metodologii care prezintă modul în care trebuie să se desfăşoare evaluarea externă, în scopul validării raportului de autoevaluare.
 Raportul de autoevaluare relevă şi aspecte care necesită îmbunătăţiri ale activităţii organizaţiei, pentru care se elaborează planul de
îmbunătăţire
 Prin Planul de îmbunătăţire se stabilesc ţintele, priorităţile, responsabilităţile şi termenele de realizare a acţiunilor. Sunt propuse acele
acţiuni ale căror rezultate pot fi atinse şi măsurabile.
 În urma efectuării raportului de autoevaluare şi a planului de îmbunătăţire, toţi factorii implicaţi primesc informaţii şi feed-back în legătură
cu activităţile efectuate.
 Concluziile monitorizării externe sunt prezentate personalului, stabilindu-se şi măsurile corective pentru îmbunătăţirea activităţii.
 Procedura de autoevaluare este funcţională la nivel intern, toate compartimentele se implică în autoevaluare. Partenerii externi sunt
chestionaţi dar nu participă direct la proces. Se doreşte creşterea implicării acestora prin prezenţa lor în activităţile de autoevaluare.
7.16

Dovezi în sprijinul aprecierii
Raport de analiză la nivelul catedrelor / comisiilor, Planul de îmbunătăţire şi dovezi ale monitorizării activităţilor propuse, Fişe de observare a
lecţiilor, Documentele CEAC, PAS, Planuri manageriale, Rapoarte şi planuri de acţiune rezultate în urma evaluării interne şi externe, Raportul
privind starea învăţământului, Exemple de bună practică, Portofolii ale profesorului şi elevului, Cursuri de formare continuă, Procese-verbale
ale şedinţelor Consiliului de administraţie şi Consiliului Profesoral, Procese-verbale ale inspecţiilor tematice, Raporturi de evaluare externă,
chestionare aplicate elevilor şi profesorilor, procedura de monitorizare şi evaluare a rezultatelor, repere externe pentru standarde şi descriptori
de performanţă
Puncte tari cheie
Puncte slabe cheie
 Realizarea anuală a raportului procesului de autoevaluare
 Nu au fost utilizate instrumente specifice pentru a identifica
“gradul de satisfacţie” al beneficiarilor precum si pentru
 Elaborarea şi utilizarea unor instrumente specifice necesare
monitorizarea eficacităţii programelor de învăţare şi a altor
procesului de autoevaluare
servicii
 Conducerea unităţii este implicată în mod activ în procesul de
autoevaluare
 Există o politică clară privind autoevaluarea, care este
comunicată tuturor factorilor interesaţi şi este înţeleasă de
aceştia
 Planul de îmbunătăţire ia în considerare toate puncte slabe
identificate, inclusiv pe acelea a căror îmbunătăţire nu s-a










realizat în ciclul anterior
CEAC se preocupă de obţinerea feed-back-ului din partea
beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai procesului educaţional,
privind calitatea acestuia
Procesul de autoevaluare se desfăşoară sistematic, ţinându-se
cont de opiniile tuturor factorilor implicaţi.
În scopul monitorizării eficienţei serviciilor oferite şi
programelor de învăţare se stabilesc indicatori de performanţă
în conformitate cu exigenţa pieţei muncii şi cu standardele de
referinţă externe.
După realizarea raportului de autoevaluare, acesta se vizează şi
se aprobă de către Consiliul de Administraţie.
În urma efectuării raportului de autoevaluare şi a planului de
îmbunătăţire, toţi factorii implicaţi primesc informaţii şi feedback în legătură cu activităţile desfăşurate.
Concluziile monitorizării externe sunt prezentate personalului,
stabilindu-se şi măsurile corective pentru îmbunătăţirea
activităţii
Inspecţia externă anuală a evaluat fidelitatea şi impactul
autoevaluării şi a confirmat calificativul pe care şcoala şi l-a
acordat.

