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MANUAL CALITĂȚII
Școala Gimnazială „Profesor Cristea Stănescu”
- Cornu Elaborat de CEAC 2019

CAPITOLUL 1 - REPERE CONCEPTUALE ȘI METODOLOGICE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII
Manualul Calității constituie baza documentată a Sistemului Calității implementat în Școala
Gimnazială „Profesor Cristea Stănescu”, descrie Sistemul de Management al Calității și servește ca
referință permanentă pentru auditarea internă și externă a Sistemului Calității și pentru menținerea în
funcțiune a acestuia.
Manualul Calității constituie baza documentată a Sistemului Calității implementat în școală, descrie
Sistemul de Management al Calității și servește ca referință permanentă pentru auditarea internă și
externă a Sistemului Calității și pentru menținerea în funcțiune a acestuia.
Cerințele exprimate în Manualul Calității și în procedurile elementelor Sistemului Calității sunt
aplicabile pentru toate activitățile desfășurate în școală.
Manualul se utilizează pentru documentarea și ținerea sub control a proceselor din școală în scopul
verificării eficacității acestora. Manualul calității este utilizat de conducerea și personalul școlii în
desfășurarea activităților curente, pentru auditurile interne și pentru analizele de management ale
sistemului de management al calității.
Manualul calității este utilizat pentru demonstrarea conformității sistemului de management al
calității cu cerințele standardelor de calitate, la cererea autorităților sau a partenerilor socio-economici.
Manualul calității este, de asemenea, utilizat de către organismul de certificare a instituțiilor de
învățământ pentru evaluarea SMC, acordarea și menținerea certificării.
Manualul Calității intră în vigoare odată cu aprobarea sa de către consiliul de administrație
instituției de învățământ.
Modificarea Manualului Calității poate fi determinată de rezultatele analizei periodice efectuate
de management, de apariția unor modificări funcționali sau organizatorice, precum și de rezultatul
auditului extern de secundă sau terță parte, efectuat de client și respectiv de organismul de certificare.
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1.1. DEFINIŢII
Calitatea educației este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu și ale furnizorului
acestuia, prin care sunt îndeplinite așteptările beneficiarilor, precum și standardele de calitate.
Evaluarea calității educației constă în examinarea multicriterială a măsurii în care școala și
programele acesteia îndeplinesc standardele și standardele de referință. Atunci când evaluarea calității
este efectuată de însăși școală, aceasta ia forma evaluării interne. Atunci când evaluarea calității este
efectuată de o agenție națională sau internațională specializată, aceasta ia forma evaluării externe.
Asigurarea calității educației este realizată printr-un ansamblu de acțiuni de dezvoltare a capacității
instituționale de elaborare, planificare și implementare de programe de studiu, prin care se formează
încrederea beneficiarilor că organizația furnizoare de educație îndeplinește standardele de calitate.
Asigurarea calității exprimă capacitatea unei organizații furnizoare de a oferi programe de educație în
conformitate cu standardele anunțate. Aceasta este astfel promovată încât să conducă la îmbunătățirea
continuă a calității educației.
Controlul calității educației în unitățile de învățământ preșcolar, primar și gimnazial presupune
activități și tehnici cu caracter operațional, aplicate sistematic de o autoritate de inspecție desemnată
pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite.
Îmbunătățirea calității educației presupune evaluare, analiză și acțiune corectivă continuă din
partea școlii, bazată pe selectarea și adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum și pe alegerea și
aplicarea standardelor de referință.

CAPITOLUL 2 - METODOLOGIA ASIGURĂRII CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE
Asigurarea calității educației este centrata preponderent pe rezultatele învățării.
Rezultatele învățării sunt exprimate în termeni de cunoștințe, competente, valori și atitudini care
se obțin prin parcurgerea și finalizarea unui nivel de învățământ sau program de studii.
1. Metodologia asigurării calității în educație cuprinde următoarele componente:
a) criterii;
b) standarde și standarde de referință;
c) indicatori de performanță;
d) calificări.
2. Calitatea în educație este asigurată prin următoarele procese:
a) planificarea și realizarea efectivă a rezultatelor așteptate ale învățării;
b) monitorizarea rezultatelor;
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c) evaluarea internă a rezultatelor;
d) evaluarea externă a rezultatelor.
3. Componentele și procesele de asigurare a calității și relațiile dintre ele se diferențiază în
funcție de:
a) nivelul de învățământ și, după caz, al calității;
b) tipul organizației furnizoare de educație;
c) tipul programului de studii.
2.1. EXPLICAREA TERMENILOR SPECIFICI
Criteriul se referă la un aspect fundamental de repartizare și funcționare a unei organizații
furnizoare de educație.
Standardul reprezintă descrierea cerințelor formulate în termen de reguli sau rezultate, care
definesc nivelul numim obligatoriu de realizare a unei activități în educație.
Standardul de referință reprezintă descrierea cerințelor care definesc un nivel optimal de realizare
a unei activități de către o organizație furnizoare de educație, pe baza bunelor practici existente la nivel
național, european sau mondial.
Indicatorul de performanță reprezintă un instrument de măsurare a gradului de realizare a unei
activități desfășurate de o organizație furnizoare de educație prin raportare la standarde, respectiv la
standardele de referință.
Calificarea este rezultatul învățării obținut prin parcurgerea și finalizarea unui program de studii
profesionale sau universitare.
2.2. DOMENII ŞI CRITERII
Asigurarea calității educației se referă la următoarele domenii și criterii:
2.2.1. Capacitatea instituțională, care rezultă din organizarea internă din infrastructura
disponibilă, definită prin următoarele criterii:
a) structurile instituționale, administrative și manageriale;
b) baza materială;
c) resursele umane;
2.2.2. Eficacitatea educațională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obține
rezultatele așteptate ale învățării, concretizată prin următoarele criterii:
a)
b)
c)
d)

conținutul programelor de studiu;
rezultatele învățării;
activitatea de cercetare științifică sau metodică, după caz;
activitatea financiară a organizației;
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2.2.3. Managementul calității, care se concretizează prin următoarele criterii:
a) strategii și proceduri pentru asigurarea calității;
b) proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea periodică a programelor și
activităților desfășurate;
c) proceduri obiective și transparente de evaluare a rezultatelor învățării;
d) proceduri de evaluare periodică a calității corpului profesoral;
e) accesibilitatea resurselor adecvate învățării;
f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calității;
g) transparența informațiilor de interes public cu privire la programele de studii și, după
caz, certificatele, diplomele și calificările oferite;
h) funcționalitatea structurilor de asigurare a calității educației, conform legii.

CAPITOLUL 3 – ASIGURAREA INTERNĂ A CALITĂȚII EDUCAȚIEI
La nivelul Școlii Gimnaziale „Profesor Cristea Stănescu” se înființează Comisia pentru Evaluarea și
Asigurarea Calității (denumită în continuare CEAC) urmându-se următorii pași:
- pasul 1: în cadrul Consiliului de Administrație al școlii se hotărăște, în baza prevederilor art. 11,
alin. (1) din OUG nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu completări și
modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, înființarea comisiei.
- pasul 2: Consiliul de administrație al școlii elaborează și adoptă Regulamentul de funcționare și
Strategia de evaluare internă a calității, ca documente reglatoare ale activității acesteia.
- pasul 3: Consiliul de administrație stabilește perioada de alegere a membrilor comisiei din rândul
cadrelor didactice, comunică criteriile stabilite prin Regulament, se preocupă de realizarea cadrului formal
de alegere a acestora prin vot secret (în consiliul profesoral), analizează propunerile și autopropunerile din
partea cadrelor didactice.
- pasul 4: Consiliul de administrație solicită partenerilor implicați desemnarea membrilor acestora,
în termenul stabilit: comitetului de părinți/asociația părinților din școală și Consiliului local al comunei
Cornu.
- pasul 5: Directorul Școlii Gimnaziale „Profesor Cristea Stănescu” emite Decizia de înființare a CEAC
din școală. Are loc prima ședință a CEAC în cadrul căreia CEAC preia, spre operaționalizare și aplicare,
Regulamentul și Strategia de evaluare internă a calității.
Conducerea școlii este direct răspunzătoare de calitatea educației furnizate.
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CEAC este formată din 6 membrii iar conducerea operativă este asigurată de directorul școlii sau
de un coordonator desemnat de acesta.
Componența CEAC cuprinde, în număr relativ egal: reprezentanți ai corpului profesoral,
reprezentanți ai părinților, reprezentanți ai sindicatului reprezentativ, reprezentanți ai consiliului local.
Membrii CEAC nu pot îndeplini funcții de conducere în școală, cu excepția persoanei care asigură
conducerea ei operativă. Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității poate fi
remunerată, cu respectarea legislației în vigoare.

CAPITOLUL 4 – EVALUAREA EXTERNĂ A CALITĂȚII EDUCAȚIEI
Evaluarea externă a calității este efectuată de Agenția Română de Asigurare a Calității în
Învățământul Preuniversitar (ARACIP) și cuprinde: evaluarea capacitații instituționale a școlii, evaluarea
eficacității educaționale a școlii, evaluarea managementului calității la nivelul școlii, evaluarea calității
programelor de studiu oferite, evaluarea concordanței dintre evaluarea internă și situația reală.

CAPITOLUL 5 - DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA METODOLOGIILOR MODERNE DE
PREDARE-ÎNVĂȚARE
5.1. O NOUĂ VIZIUNE ASUPRA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN ROMÂNIA
Începând cu anul școlar 2003-2004, învățământul a fost restructurat ca urmare a unei noi viziuni
asupra finalităților educației și formării profesionale, în perspectiva creșterii contribuției la dezvoltarea
societății și economiei bazate pe cunoaștere, în condițiile asigurării unui grad ridicat al coeziunii economice
și sociale.
O nouă perspectivă a reformei învățământului:
 reforma sistemică – vizând toate componentele și aspectele, având drept prioritare:
o calitatea,
o echitatea,
o eficiența;
 reforma continuă – prin valorificarea rezultatelor obținute până în prezent și asigurarea stabilității
necesare pentru atingerea obiectivelor propuse în orizontul de timp 2020;
 reforma asumată – prin responsabilizarea partenerilor strategici, prin asumarea de către aceștia a
programelor naționale de dezvoltare a sistemului educațional și de formare profesională, prin
participarea responsabilă și conștientă a tuturor actorilor sociali.
Scopurile, conținutul și structura învățământului preuniversitar sunt corelate în mod direct cu
învățarea PE PARCURSUL ÎNTREGII VIEŢI – educația de bază asigurând însușirea competențelor necesare
pentru accesul ulterior la învățare.
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Având în vedere noile cerințe ale educației de bază și tendințele europene de extindere a duratei
învățământului obligatoriu, se impune o nouă abordare curriculară care să aibă în vedere:
1. Dobândirea de către elevi a competențelor de bază, incluzând noile competențe de bază
necesare pentru societatea și economia bazate pe cunoaștere;
2. Formarea elevilor pentru învățarea pe parcursul întregii vieți;
3. Aceste modificări curriculare presupun modificări asupra structurii învățământului
obligatoriu, în special privind durata acestuia, motiv pentru care cei 8 ani de studiu fiind
insuficienți, la propunerea Guvernului, Parlamentul României a hotărât extinderea
învățământului obligatoriu la 10 clase.
În general, motivația invocată pentru prelungirea duratei școlarizării obligatorii vizează
următoarele aspecte:
1. Un nivel superior de educare pentru întreaga populație;
2. Un trunchi comun de educație, asigurat fără nici un fel de discriminare, printr-o politică
inclusivă și de susținere a educației de bază pentru toți;
3. Un demers de protecție socială prin extinderea eforturilor publice de educație pentru
toți cei care, din lipsă de resurse, părăsesc prematur sistemul educațional și de formare
profesională;
4. Un sistem de educație sistematică și diferențiată pentru o populație tânără în profundă
schimbare (adolescența), expusă uneori unor influențe negative;
5. O metodă de reducere a costurilor de recuperare prin menținerea elevilor în sistemul
educațional și de formare profesională.

CAPITOLUL 6 – MĂSURI ÎNTREPRINSE LA NIVELUL ȘCOLII ÎN VEDEREA DE DEZVOLTĂRII
SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII
6.1. PREGĂTIREA IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI DE ASIGURARE A CALITĂŢII
- Înființarea comisiei de evaluare și asigurare a calității conform Capitolului III din
prezentul manual;
- Informarea consiliului profesoral;
- Implicarea șefilor de catedră;
- Implicarea consiliului elevilor.
6.1.1. COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII (CEAC)
- Este un organism colectiv de lucru al școlii care identifică, analizează și propune soluții și
decizii care privesc asigurarea calității;
- Este un organism consultativ al Consiliului Profesoral și al Consiliului de Administrație în
domeniul calității;
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- Constituie o structură funcționala, suport pentru Sistemul de Management al Calității
(SMC) la nivel de unitatea de învățământ, asamblând resursele umane necesare
proiectării, implementării și susținerii SMC.
Componența CEAC cuprinde: Coordonator, Responsabil și membrii.
6.1.2. FIȘA POSTULUI
COORDONATORUL CEAC
Reprezintă principala autoritate a managementul organizației, cu drept de decizie în toate
problemele referitoare la SMC (Sistem de Management al Calității).
Responsabilități:
-

-

asigură condițiile necesare pentru funcționarea SMC;
aprobă măsurile pentru funcționarea și autorizarea SMC;
aprobă documentele SMC;
numește prin decizie personalul din CEAC;
asigură responsabilului CEAC deplina autoritate și responsabilitatea controlului întregului SMC,
a eficacității acestuia și prin aceasta autoritatea reprezentanților CEAC în raport cu celelalte
compartimente ;
aprobă la propunerea responsabilului CEAC atribuțiile și responsabilitățile tuturor nivelurilor
din subordine directă pentru aplicarea și consemnarea eficienței SMC;
aprobă accesul reprezentanților autorităților competente la documentele SMC, inspecții,
controale, audit-uri ;
aprobă acțiuni corective pentru remedierea deficiențelor constatate de organele de control ;
sancționează abaterile conform legislației în vigoare de la normele de asigurarea calității la
propunerea membrilor CEAC și la propunerea conducătorilor de compartimente ;
aprobă organigrama organizației CEAC;
aprobă Raportul anaua de autoevaluare și Planul de îmbunătățire ;
reprezintă organizația în relațiile cu clienții și autoritățile ;
cooperează cu agenția română specializată pentru asigurarea calității, cu alte agenții și
organisme abilitate sau instituții similare din țară ori din străinătate, potrivit legii.
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RESPONSABILUL CEAC
Stabilește strategia, politica, obiectivele si prioritățile în domeniul calității. Urmărești cunoașterea
și aplicarea lor în unitatea de învățământ.
Responsabilități:
- verifică și controlează în toate structurile organizației, aplicarea cerințelor SMC și menținerea
SMC;
- evaluează și raportează conducerii organizației despre funcționarea SMC și eficacitatea sa, în
vederea analizei și pentru a servi ca bază pentru îmbunătățirea sistemului;
- raportează rezultatele evaluării SMC la director și Consiliul de Administrație;
- asigură interfața cu părți externe în probleme referitoare la SMC ;
- reprezintă principala autoritate în planificarea calității în unitate ;
- răspunde de îndeplinirea sarcinilor dispuse de către directorul organizației referitoare la
politica în domeniul calității, la nivelul instituției de învățământ prin controlul permanent al
serviciilor ;
- analizează și avizează din punct de vedere al asigurării calității documentele SMC ale instituției
de învățământ: proceduri, instrucțiuni, lista documentelor de asigurarea calității în vigoare ;
- colaborează în rezolvarea atribuțiilor cu toate compartimentele organizației.
MEMBRII CEAC
- răspund de diseminarea informației privitoare la SMC în rândul elevilor prin reprezentanții
acestora;
- monitorizează activitățile extra curriculare ;
- colectează dovezi privitoare la OSP și proiecte educative ;
- promovează imaginea școlii și organizează activități destinate prezentării ofertei educaționale
- răspund de alcătuirea bazei logistice;
- colectarea și selectarea dovezilor ;
- informează personalul școlii cu privire la rapoartele de autoevaluare parțială, planuri de
îmbunătățire și activitățile cuprinse în aceste planuri;
- întocmesc listele cu prezența la întâlnirile destinate SMC.
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6.2. ELABOAREA DOCUMENTAŢIEI SISTEMULUI MANAGEMENTULUI CALITĂŢII
6.2.1. DECLARAŢIE DE MISIUNE
Misiunea Școlii Gimnaziale „Profesor Cristea Stănescu”.
6.2.2. DECLARAŢIA PRIVIND POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII
Conducerea Școlii Gimnaziale „Profesor Cristea Stănescu” va depune toate eforturile pentru
implementarea cu succes și menținerea unui Sistem al Managementului Calității, pentru realizarea unui
învățământ de performanță peste nivelul așteptat în mod curent, pentru continuarea tradiției școlii.
Pentru aceasta:
- ne vom asigura ca necesitățile și cerințele clienților noștri sunt definite și că ele sunt în
concordanță cu cerințele pieței forței de muncă;
- vom pregăti absolvenți capabili de a utiliza cunoștințe științifice, tehnice și cultural-umaniste
valoroase, cu șanse reale în competiția pe piața muncii și care să le asigure o educație completă
cu avantaje pe termen lung;
- vom asigura în unitatea noastră de învățământ un climat de muncă bazat pe responsabilitate
și respect reciproc, pentru ca fiecare participant la proces să își valorifice la maxim potențialul
profesional și intelectual;
- vom încuraja implicarea întregului personal al școlii în cunoașterea, înțelegerea și
îmbunătățirea întregului proces de educație și formare profesională a elevilor noștri;
- vom asigura flexibilitate programelor de formare oferite de către școală pentru a ne putea
adapta cerințelor pieței muncii aflată în continuă schimbare și globalizare, la care, prin
diversificarea relațiilor de parteneriat, ne vom racorda și alinia permanent ca strategie a
formării;
- vom asigura creșterea performanțelor procesului de învățământ prin activitatea de cercetare,
prin implicarea specialiștilor școlii într-o gamă cât mai mare de activități de învățământ la nivel
național și prin activități de formare internă, în concordanța cu nevoile școlii, în concordanța
cu nevoile și așteptările comunității, prin implicarea atât a corpului profesoral cât și a elevilor;
- vom utiliza tehnologia informațională, ca suport al îmbunătățirii continue a calității procesului
de învățământ, la toate nivelele de organizare și de către top factorii implicați.
Orientarea către client
Conducerea Școlii Gimnaziale „Profesor Cristea Stănescu” va stabili măsuri prin care să se asigure
că cerințele clientului sunt identificate și satisfăcute în scopul creșteri satisfacției acestuia.
Interconexiunile dintre tipurile principale de procesele identificate la nivelul școlii sunt prezentate
în figura nr. 1.
Pag. 11 din 41

Școala Gimnazială „Profesor Cristea Stănescu”
Bulevardul Eroilor, Nr. 480, Comuna Cornu
Jud. Prahova, 107180, România
Tel. 0244.367.471
E-mail: scoala_cornu@yahoo.com
Web: www.scoalacornu.ro

I

Responsabilitatea
managementului

I
Ț
P

D

L

A

C

C

C

L

I

Managementul
procesului

I

E

E

N

N

Ț

Managementul
resurselor

Măsurare
Analiza
Îmbunătățire
Fig. 1. - Modelul structurii și interconexiunea proceselor SMC 1

Conexiunile existente între procesele SMC cuprind:
- Conexiuni pe verticală, care consideră: responsabilitatea managementului, managementul
resurselor, managementul procesului de realizare a produsului/serviciului educațional și a
proceselor suport și evaluarea performanțelor prin măsurare și analiză.
- Conexiuni pe orizontală, care consideră managementul procesului de realizare produs/serviciu
educațional și al proceselor suport, precum și contribuția clienților prin cerințele pe care le
impun și prin evaluarea gradului de satisfacție.
Politica în domeniul calității
Managerul instituției de învățământ se va asigura că politica din domeniul calității:
- Este adecvată scopului organizației;
1

P.D.A.C. – Planificare, Desfășurare, Control, Acțiune.
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- Include un angajament pentru satisfacerea cerințelor și pentru îmbunătățirea continuă a
sistemului de management al calității;
- Asigură un cadru pentru stabilirea și analizarea obiectivelor calității;
- Este comunicată și înțeleasă în cadrul organizației;
- Este analizată pentru adecvarea ei continuă și îmbunătățirea performanței.
Planificare
Planificarea reprezintă una din funcțiile de bază ale managementului calității. Prin planificare se
vor stabili obiectivele unității de învățământ în domeniul calității, precum și resursele umane, financiare și
materiale necesare pentru realizarea lor.
Managerul instituției de învățământ va lua măsuri prin care se va asigura ca obiectivele calității,
inclusiv acelea necesare pentru îndeplinirea cerințelor referitoare la realizarea serviciilor oferite de către
școala, sunt stabilite pentru funcțiile relevante și la nivelurile relevante ale instituției. Obiectivele calității
vor fi măsurabile și în concordanță cu politica din domeniul calității.
Obiective ale calității:
- EXCELENŢA - îmbunătățirea continuă a serviciilor oferite către clienți;
- INTEGRARE - realizarea conexiunii învățământ / economie / comunitatea locală, în scopul
satisfacerii nevoilor exprimate ale clienților;
- DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ - dezvoltarea infrastructurii și practicilor la nivelul instituției de
învățământ în scopul asigurării resurselor necesare îndeplinirii în condiții optime a misiunii
școlii;
- INTERNAŢIONALIZARE - dobândirea unei reputații internaționale și afilierea la sistemul
internațional de valori, în scopul recunoașterii internaționale a diplomelor și certificatelor
eliberate.
6.3. IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE ASIGURARE A CALITĂŢII
6.3.1. Proiectarea activităților catedrelor și managerilor școlii pe instrumente diverse de
investigare a realității organizației:
- studii de caz pentru evaluarea calității relației cadru didactic – elev;
- studiu de caz la nivelul culturii organizaționale pentru a identifica modelul de cadru didactic
implicat, specific organizației;
- aplicarea de chestionare la elevi și cadre didactice cu caracter de exercițiu pentru gradul de
satisfacție resimțit;
- studii de caz pentru a identifica stilul de învățare;
- consultarea părinților, comunității locale.
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6.3.2. Motivarea în executarea unor lucrări și activități peste nivelul rutinei și birocrației specifice;
gestionarea rezistenței față de schimbare.
6.3.3. Elaborarea criteriilor care definesc performanta ceruta elevilor/cadrelor didactice pentru
îndeplinirea cerințelor SMC, adecvate scopurilor explicite și pe înțelesul tuturor.
6.3.4. Elaborarea instrumentelor de evaluare valide, fidele și posibil de pus în practică.
6.3.5. Culegerea dovezilor/rezultate ale evaluărilor care să corespundă criteriilor stabilite la
nivelul SMC; derularea procesului de audit intern a instituției de învățământ.
6.4. PROCEDURI
6.4.1. REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR ELEVILOR ÎMPOTRIVA REZULTATELOR EVALUĂRII
Scop
Scopul acestei proceduri este acela de a defini mijloacele prin care elevii pot face contestații
împotriva rezultatelor evaluării.
Aria de cuprindere
Această procedură se aplică tuturor elevilor
Responsabilități
Coordonatorul cu AC are responsabilitatea de a se asigura că toate contestațiile sunt rezolvate în
mod corespunzător.
Procedură
1. Contestațiile pot lua naștere în legătură cu judecățile formulate de un evaluator de competențe
în legătură cu competența unui elev care învață pentru obținerea unei calificări profesionale.
În cazul în care un elev este nemulțumit în legătură cu rezultatul evaluării, acesta are dreptul
de a contesta rezultatul respectiv.
Motivele principale pentru apariția unei contestații pot fi următoarele:
- Elevul nu înțelege de ce nu deține încă o anumită competentă, fie pentru că nu a primit
explicații din partea evaluatorului de competențe, fie pentru că aceste explicații nu au fost
clare.
- Elevul crede că deține o anumită competentă și că evaluatorul de competențe nu a luat în
considerare, a evaluat greșit sau a interpretat greșit anumite dovezi esențiale.
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2. În cazul în care a fost luată o anumită decizie de evaluare pentru orice parte a unei unități de
competentă și elevul nu este de acord cu decizia respectivă, elevul trebuie să scrie cerere
oficială de contestare. Această cerere trebuie să explice în mod clar:
- aspectele în legătură cu care există un dezacord și motivele dezacordului;
- copii ale dovezilor din portofoliu și copii ale probelor de evaluare pentru care elevul consideră
că are dovezi că au fost rezolvate necorespunzător.
3. Este important să se precizeze anumite detalii precum titlul calificării, unitățile de
competentă/competențele și să se includă orice fel de dovezi relevante. Elevii sunt sfătuiți să
păstreze copii ale tuturor documentelor înaintate ca parte a contestației.
4. Procedura de depunere a unei contestații are 3 etape și fiecare etapă trebuie parcursă în
întregime înainte de a trece la etapa următoare. Toți elevii care înregistrează o contestație vor
primi un răspuns oficial.
Etapa 1
Elevul depune o cerere de contestare direct evaluatorului de competențe care a efectuat
evaluarea, păstrând o copie a acestei scrisori.
Evaluatorul de competențe ia „un formular de contestație”, completează secțiunea pentru etapa
1, precizând decizia luată, și semnează.
În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii oficiale de contestare, evaluatorul de
competențe îl va informa în scris pe elev în legătură cu decizia luată și va trimite o copie a formularului de
contestare Comisiei de AC corespunzător.
Etapa 2
Dacă elevul nu este mulțumit de decizia luată în cadrul etapei 1, acesta poate contesta decizia mai
departe, în scris, la Comisia de AC, trimițând toate documentele folosite în etapa 1.
Comisia de AC confirmă primirea contestației și, folosind informațiile din formularul de contestație,
face investigații pentru a stabili faptele și dovezile care sprijină contestația.
Comisia de AC completează secțiunea pentru etapa 2 a formularului de contestație, înaintând o
copie a acestuia la evaluatorul de competențe și răspunde elevului în termen de 10 zile lucrătoare.
Atunci când o contestație este considerată justificată, Comisia de AC se va asigura că rezultatele
înregistrate ale evaluării sunt modificate în mod corespunzător și, dacă este necesar, ia măsuri de
remediere pentru a evita primirea din nou a unei astfel de contestații.
Etapa 3

Pag. 15 din 41

Școala Gimnazială „Profesor Cristea Stănescu”
Bulevardul Eroilor, Nr. 480, Comuna Cornu
Jud. Prahova, 107180, România
Tel. 0244.367.471
E-mail: scoala_cornu@yahoo.com
Web: www.scoalacornu.ro

Elevii care au parcurs etapa 1 și etapa 2 și care nu sunt încă mulțumiți de decizia luată pot continua
cu parcurgerea etapei 3. Ei trebuie să depună o contestație scrisă Consiliul de Administrație, însoțită de
copii ale tuturor documentelor folosite în etapele 1 și 2.
Consiliul de Administrație trebuie să se asigure că formularul de contestație și toate documentele
însoțitoare sunt puse la dispoziția Consiliul de Administrație, dacă se solicită acest lucru.
Consiliul de Administrație, care fie respinge, fie acceptă contestația va analiza cererea. Decizia
Consiliul de Administrație va fi definitivă.
5. Toate contestațiile și rezultatul acestora sunt raportate de către CEAC.
6. Modul de funcționare a procedurii privind contestațiile și rezultatele punerii în aplicare a
procedurii vor fi monitorizate pentru a stabili politicile viitoare. Toți elevii trebuie să știe despre existența
procedurii privind contestațiile și să cunoască ce acțiuni trebuie să întreprindă pentru a utiliza această
procedură.
7. Toate formularele de contestație trebuie păstrate în scopul auditării.
6.4.2. PROCEDURA DE MONITORIZARE A ABSENŢELOR
Scop
Creșterea ratei de retenție; reducerea abandonului școlar.
Aria de cuprindere
Toți elevii din unitatea școlară, la toate formele de învățământ
Desfășurarea procedurii
- Directorii emit note de serviciu la începutul fiecărui an școlar, prin care cadrele didactice sunt
informate asupra obligațiilor ce le revin privind monitorizarea frecvenței elevilor;
- Situația absențelor este monitorizată săptămânal la fiecare clasă prin intermediul diriginților;
- În cazul elevilor care depășesc un număr de absențe nemotivate prestabilit, dirigintele ia
legătura cu părinții și raportează situația. Părinții trebuie să semneze un angajament prin care
se obligă să remedieze cele semnalate. Elevii sunt puși în discuția Consiliului elevilor ;
- Se stabilește scăderea notei de purtare pentru un anumit număr de absențe nemotivate, în
funcție de forma de învățământ, cu aprobarea Consiliului profesoral ;
Documente
- Cataloage școlare;
- Regulamentul școlar;
- Regulamentul de Ordine Interioară;
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- Acordul de parteneriat cu părinții.
6.4.3. PROCEDURA DE EVALUARE A ÎNVĂŢĂRII
Scop
Realizarea evaluării obiective și transparente și optimizarea evaluării învățării.
Aria de cuprindere
Toți elevii din unitatea școlară, la toate formele de învățământ.
Desfășurarea procedurii
- evaluarea continuă. Evaluarea rezultatelor școlare va avea un caracter preponderent formativ.
O notă obținută de elev și consemnată în catalog va fi de regulă rezultatul mai multor evaluări;
- verificarea periodică a cataloagelor și urmărirea notării ritmice;
- datele privind progresul și dezvoltarea elevilor se culeg și se înregistrează periodic;
- informarea cadrelor didactice și a elevilor cu privire la disciplinele la care se susțin lucrări
semestriale;
- planificarea și monitorizarea lucrărilor scrise semestriale ;
- diversificarea materiilor de evaluare. Se vor folosi pe lângă metodele tradiționale de notare
(probe scrise, orale și practice) și metode alternative (proiecte, portofolii, autoevaluări,
observări sistematice ale comportamentului elevului realizate prin fișa de evaluare, scara de
clasificare, lista de control / verificare) ;
- stabilirea baremelor minimale;
- monitorizarea elevilor cu situații neîncheiate pe semestrul I în scopul îndreptării situației la
începutul semestrului II în termenul prevăzut de Regulamentul școlar ;
- realizarea periodică a activităților de evaluare a rezultatelor elevilor și satisfacția părinților
acestora precum și a altor purtători de interese relevanți – angajatori, autorități publice locale
față de rezultatele școlare, extrașcolare și generale ale instituției de învățământ.
Documente
-

Cataloage;
Caiete de evaluare ale profesorilor;
Portofoliile profesorilor;
Situații statistice la sfârșit de semestru și an școlar;
Regulamentul de Organizare și Funcționarea Unităților de Învățământ Preuniversitar;
Carnete de note ale elevilor.

6.4.4. PROCEDURA DE STABILIRE A OPŢIONALELOR
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Scop
Curriculum-ul la Decizia Școlii oferă programe de învățare corespunzătoare aspirațiilor și
potențialului elevilor.
Aria de cuprindere
Cadrele didactice, Comisia de curriculum, elevi, părinți, diriginți.
CDS vine în completarea obiectelor și modulelor din trunchiul comun;
CDS presupune diverse tipuri de activități opționale pe care le propune școala.
Proiectarea curriculară va avea ca repere:
-

resursele umane și materiale ale școlii;
interesele elevilor;
situațiile specifice școlii;
necesitățile comunității locale.

Opționalul constă în activități, proiecte, module care reprezintă o ofertă de curriculum propus întro programă. Aceasta este elaborată în școală, la nivelul catedrei și presupune formularea unor obiective
de referință care nu apar în programele celorlalte obiecte de studiu.
Desfășurarea procedurii
- elaborarea programelor de către catedrele de specialitate;
- consultarea programelor de către elevi, părinți. Acestea pot fi găsite la biblioteca școlii sau la
Cabinetul de Informatică;
- diseminarea informației la orele de dirigenție, activități de orientare școlară și profesională;
- exprimarea opțiunilor prin completarea tabelelor puse la dispoziție diriginților;
- stabilirea opționalelor pe baza consultării elevilor;
- actualizarea proiectului de încadrare a personalului didactic de predare ca urmare a stabilirii
opționalelor.
6.4.5. PROCEDURA DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI
Scop
Perfecționarea și formarea continuă a personalului unităților școlare.
Aria de cuprindere
Personalul de conducere, cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic.
Desfășurarea procedurii
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- existenta strategiei de dezvoltare managerială și profesională pentru personalul de conducere,
personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic;
- corelarea strategiei de dezvoltare managerială și profesională cu proiectul de dezvoltare, cu
planul operațional și cu oferta educațională a instituției de învățământ;
- culegerea sistematică a dovezilor privind participarea întregului personal la programele de
dezvoltare managerială și profesională;
- finalizarea programelor și activităților de dezvoltare profesională și managerială cu documente
prevăzute de legislația în vigoare – diplome, certificate, adeverințe;
- creșterea ponderii personalului cu grade didactice, cursuri de perfecționare, cursuri de formare,
cu titlu de «master» sau «doctor»;
- identificarea unor măsuri de stimulare materială a personalului care a urmat cursuri de
perfecționare și formare;
- colaborarea unității de învățământ cu ISJ, compartimentul Perfecționarea cadrelor didactice și
CCD privind activitățile de perfecționare.
Documente :
- Legea învățământului;
- Statutul cadrelor didactice;
- Decizii privind acordarea premiilor 2%, privind acordarea salariului de merit.
6.4.6. PROCEDURA DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR ADMINISTRATIV-FINANCIARE

Obiectivul

Persoana
desemnată să
execute
obiectivul
(pașii)

Documentul care se
întocmește

Aprovizionarea unității cu
1.Referat necesitate
necesarul de materiale
2.Factura
consumabile, de natura
obiectelor de inventar, active
1. Administrator
3.Ordin de plata
fixe corporale necesare
desfășurării activității de
învățământ (întreținerea
2. Contabil
curățeniei, reparații si
întreținere aparatura,
instalații, furnituri birou,
dotări spatii de învățământ)

Persoana
desemnată
să aprobe

Persoana
desemnată sa
verifice și să
vizeze pentru
CFPI

1.Director
2.Contabil
Contabil
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1.Pontaje 2.Condica
1.Administrator prezenta 3.Condica
2.Contabil
prezenta cadre
Plăți salarii personal, concedii
didactice 4.State
de odihnă, premii, burse elevi
plata salarii 5.Dosare
burse 6.State plata
burse
7.Cec numerar
(Ordine de plata)
Fișe sintetice și
analitice pentru
evidenta cantitativă
și valorică a
bunurilor, dispoziții
către casierie,
confruntare
inventare, note
contabile, balanțe de
verificare lunare,
Tinere evidenta financiar1.Contabil
orice documente
contabila
necesare ținerii
evidenței contabile
conform legislației
Organizarea
evidențelor contabile
conturi de execuție,
bilanț contabil cu
anexe, monitorizări
cheltuieli, dări de
seamă statistice,
orice lucrări de
sinteza și raportări
financiare, buget de
cheltuieli, urmărire
de încadrare în buget
a cheltuielilor,
contracte și
convenții, referat
propunere
inventariere anuala

1.Director
2.Contabil

1.Contabil
2.Director

1.Contabil

1.Contabil
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CAPITOLUL 7 – PRINCIPALELE DIRECȚII ÎN ASIGURAREA CALITĂȚII
7.1. PRINCIPII AL CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL TEORETIC
 Managementul calității;
 Responsabilitățile managementului;
 Managementul resurselor;
 Proiectare și dezvoltare;
 Implementare: predare și învățare;
 Implementare: evaluarea și certificarea învățării;
 Evaluare: măsurare și analiza;
 Feedback și schimbare: îmbunătățire.
Autoevaluarea se referă la toate aspectele activității unui furnizor de EFP (educație și formare
profesională), dar vizează în special calitatea și standardul experienței de învățare și ale rezultatelor
elevilor. Interesele elevilor au prioritate și dețin o importantă covârșitoare. Elevii, nevoile, experiențele și
rezultatele lor sunt în centrul autoevaluării și îmbunătățirii.
7.2. CADRUL AUTOEVALUĂRII
Procesul de autoevaluare
- personalul de la toate nivelurile organizației este încurajat să își evalueze performanța;
- elevii, angajatorii și alți factori interesați sunt implicați în proces;
- raportul este aprobat și avizat de echipa managerială;
- procesul face parte integrantă din planificarea strategică, operațională și din activitățile de
asigurare a calității.
Raportul de autoevaluare
- raportul acoperă toate domeniile de activitate ale furnizorului;
- este acordată o atenție specială eficacității procesului de învățare și standardului pe care îl
ating elevii;
- sunt analizate toate principiile calității specificate în cadrul de autoevaluare a furnizorului de
EFP;
- raportul are o structură clară, fiind întocmit pe baza principiilor calității și a descriptorilor de
performanță.
Dovezi și judecăți
- informațiile referitoare la management și datele privind performanța, inclusiv standardele de
referință sunt folosite cu eficacitate;
- sunt prezentate dovezi clare pentru formularea judecăților;
- judecățile formulate sunt mai degrabă evaluative, decât descriptive;
- judecățile formulate sunt sincere și obiective.
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7.3. DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ
Cadrul Comun de Asigurare a Calității în învățământ in Europa
Metodologie
1. cum se folosește o abordare de tip sistemic a calității

Principii ale calității

Modelul de excelență EFQM

Principiile de management
al calității - ISO9001
2. Conducere
5. Abordare de tip sistemic

1. Managementul calității

1. Conducere
2. Politici și strategie

2. Responsabil
itățile
managementu
lui
3. Managementul resurselor
4. Proiectare și dezvoltare

1. Conducere
2. Politici și strategie
3. Oameni
4. Parteneriate și resurse

1. Orientare pe client
2. Conducere
3. Implicarea oamenilor
4. Abordare de tip procesual
5. Abordare de tip sistemic
8. Relația cu furnizorii

5. Învățare
6. Evaluarea și
certificarea
învățării

3. Oameni
4. Parteneriate și resurse
5. Proces

1. Orientare pe client
4. Abordare de tip procesual

2. ce factori interesați sunt implicați în pașii de realizare a sistemului
calității pe care îl abordați și care sunt rolurile acestora
3. ce instrumente și proceduri folosiți pentru colectarea datelor,
măsurare, analiză, concluzii și implementare
4. sunt instrumentele demne de încredere și consecvente
5. în ce mod motivați factorii implicați pentru a-și îndeplini în mod
adecvat rolurile
6. prin ce strategii se asigură implementarea schimbării
7. cum folosiți evaluarea externă
Scop și plan
1. care sunt scopurile și obiectivele inv. în cadrul organizației
dumneavoastră
2. scopurile /obiectivele sunt clare și măsurabile?
3. Scopurile / obiectivele dumneavoastră includ obiectivele inv la
nivel European?
4. în ce mod măsurați /evaluați gradul în care sunt atinse aceste
scopuri /obiective
5. descrieți procedura privind planificarea procesului din cadrul
sistemului de calitate abordat
Implementare
1. cum se implementează o acțiune planificată – 2. descrieți
principiile cheie ale procedurii de implementare
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Evaluarea competențelor și evaluare
1. care sunt procedurile pentru evaluarea conținutului, proceselor,
rezultatelor și impactului

7. Măsurare și analiză
1. Managementul calității

6. Rezultate privind clientul
7. Rezultate privind oamenii
8. Rezultate privind societatea
9. Rezultate privind performanța
cheie

1. Orientare pe client
7. Abordare faptică a
procesului de luare a
deciziilor

8. Îmbunătățire
1. Managementul calității

1. Conducere
2. Politici și strategii
3. Proces

1. Orientare pe client
6. Îmbunătățire continuă
7. Abordare faptică a
procesului de luare a
deciziilor

2. în ce mod asigurați o evaluare semnificativă și sistematică
3. ce factori interesați participă la procesul de evaluare
4. ce roluri îndeplinesc factorii interesați – 5. când
efectuați evaluarea (frecvența)
Feedback și schimbare
1. în ce mod organizați obținerea de feedback și procedurile de
schimbare în cadrul organizației/sistemului
2. cum asigurați obținerea de feedback în mod sistematic
3. cum asigurați transparența feedback-ului privind calitatea în inv
4. cum vă asigurați că sunt folosite rezultatele evaluării
5. în ce mod raportați scopurile /obiectivele la evaluare
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 1 – Metodologie: Managementul calității
Sistemul de management al calității asigură calitatea programelor de învățare și promovează îmbunătățirea continuă.
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
Conducere
1.1
membrii managementului elaborează misiunea, viziunea și valorile și sunt modele ale unei
culturi a excelenței
1.2
valorile și codurile de comportament sunt vizibile în practică
1.3
unui membru al echipei de management i-au fost încredințate responsabilități în ceea ce
privește asigurarea calității
1.4
membrii managementului se asigură că sistemul de management al calității al organizației este
dezvoltat, implementat și continuu îmbunătățit
1.5
toți membrii personalului sunt implicați în implementarea asigurării calității
Politici și proceduri
1.6
sistemul de asigurare a calității cuprinde formulări clare privind politicile, planuri strategice și
operaționale, documente și manuale ale calității
1.7
politicile, procedurile și activitățile sunt în mod clar documentate, respectă cerințele interne și
externe și asigură calitatea și consecvența programelor de învățare
Evaluarea calității procedurilor
1.8
evaluări regulate ale sistemului de calitate au loc cel puțin anual
1.9
sistemul de calitate este supus unui proces de îmbunătățire continuă care face parte din
strategia de îmbunătățire a calității stabilită de organizație
1.10
procedurile sunt monitorizate în mod regulat pentru a asigura menținerea și respectarea
sistemelor și proceselor
1.11
sunt stabilite proceduri privind neconformitatea cu procedurile și se implementează măsuri
corective
1.12
procedurile de revizuire a programelor de învățare duc la o îmbunătățire a predării, învățării și
rezultatelor obținute
1.13
sistemul de calitate dispune de proceduri eficiente de a răspunde plângerilor și contestațiilor
1.14
recomandările privind îmbunătățirea calității sunt puse în practică și sunt monitorizate din
punct de vedere al eficacității lor

EXEMPLE DE DOVEZI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

declarație de misiune documentată; obiective și aspirații
declarația managementului, cuprinzând dovezi privind modul
în care managementul acționează ca un model
politici și proceduri documentate; manual al calității; diagrama
procesului calității
structura organizațională; schema structurii de răspundere;
roluri și responsabilități
diagramele și procesele de comunicare și informare
standardele de calitate și descriptorii de performanță
rapoarte de autoevaluare; planuri de îmbunătățire; documente
de evaluare; procese verbale comitetului de asigurare a calității
raport privind revizuirea programului; procese verbale ale
întâlnirilor grupului de lucru pentru revizuirea programelor
raportarea la rezultatele altor organizații și descriptori de
performanță
rapoarte ale evaluării interne; mecanism de revizuire
revizuirea planului de afaceri; revizuirea manualului calității
documente privind țintele și strategia sau planuri de acțiune;
înregistrarea tendințelor pe o perioadă de 3 ani
feedback în urma evaluării
scopurile, obiectivele și rezultatele programului
procese verbale ale întâlnirilor managementului
sisteme și dovezi documentate conform cărora politicile și
procedurile sunt puse în practică
rapoarte ale evaluării externe; planuri de acțiune
înregistrări privind atingerea țintelor
rapoarte ale evaluării externe; validarea externă a sistemului
de calitate; înregistrări ale acreditării
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 2 – Scop și plan: Responsabilitățile managementului
Organizația asigură o conducere și un management caracterizate prin eficacitate în ceea ce privește calitatea și dezvoltarea curriculum-ului/învățării.
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
EXEMPLE DE DOVEZI
conducere
• declarația oficială; procese verbale ale întâlnirilor
2.1 managementul demonstrează sprijin activ și implicare în ceea ce privește dezvoltarea și
managementului; declarația managementului
calitatea programelor de învățare și ale altor servicii asigurate de furnizor1.
• planuri strategice și planuri operaționale
2.2 obiectivele strategice, țintele și valorile sunt înțelese pe deplin de toți membrii personalului și
• rapoarte de informare a managementului
de toți factorii interesați, inclusiv de subcontractori și furnizorii de practică
• raport anual
2.3 managementul supraveghează cu eficacitate respectarea direcției strategice și monitorizează • înregistrări privind aprobarea programelor
cu regularitate programele de învățare și propria performanță de management
• structura organizațională; diagrama procesului de comunicare;
2.4 se promovează egalitatea șanselor și se evită discriminarea astfel încât toți elevii și toți
procese de informare
membrii personalului să își atingă potențialul
• dovezi privind distribuire informațiilor la nivel intern
2.5 managementul acționează cu eficacitate în ridicarea nivelului rezultatelor obținute și în
• dovezi conform cărora toți membrii personalului au fost instruiți
sprijinirea tuturor elevilor
în mod regulat și au primit informații actualizate privind sursele
2.6 rolurile, responsabilitățile, autoritatea și răspunderea care revin fiecărui membru al
de informații, oportunitățile, legislația, practicile curente și în
personalului sunt în mod clar definite, alocate și înțelese de toți factorii interesați
dezvoltare
2.7 există o comunicare eficientă în cadrul organizației
• document privind strategia de marketing; plan de afaceri
Parteneriate
privind marketingul
2.8 se dezvoltă, se mențin și se analizează în mod regulat parteneriate și colaborări eficiente cu
• politici și proceduri privind egalitatea șanselor
factori interesați externi
• procese verbale ale întâlnirilor echipei responsabile pentru
2.9 se colectează în mod sistematic informații în legătură cu nevoile și așteptările factorilor
egalitatea șanselor; procese verbale ale întâlnirilor
interesați interni și externi
echipelor/departamentelor
2.10 proiectele de parteneriat și programele de învățare contribuie la dezvoltarea participării și
• politici și proceduri privind parteneriatul; procese verbale ale
ocupării forței de muncă la nivel local, regional și, dacă este posibil, la nivel național și
întâlnirilor membrilor parteneriatelor; dovezi privind contribuția la
european
acțiuni locale și regionale
Sistem de informații
•
roluri
și responsabilități la nivelul organizației; fișe ale postului;
2.11 sunt colectate în mod regulat informații despre anumite variabile importante, precum
diagrama
structurilor de răspundere
evoluțiile de ordin social, ecologic, economic, juridic și demografic
•
sistem
de
informații documentat; rapoarte ale evaluării
2.12 există un sistem de informare a factorilor interesați interni și externi
• îndrumări, politici, procese de informare documentată
2.13 informațiile sunt analizate în vederea planificării, dezvoltării și implementării strategiilor
• rapoarte de analiză și feedback; plan de acțiune
2.14 informațiile și sistemele de înregistrări sunt exacte, actualizate și păstrate în condiții de
• date privind eficacitatea și eficiența programelor
siguranță și confidențialitate, pot fi inspectate și sunt revizuite în mod regulat
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Finanțe
2.15 există o contabilitate eficientă și se efectuează audituri financiare periodice în conformitate cu
cerințele fiscale și legale
2.16 dezvoltarea și durabilitatea serviciilor furnizate elevilor se bazează pe un management
financiar responsabil
2.17 cheltuielile efectuate în cadrul unor capitole de buget specifice sunt monitorizate cu
eficacitate pentru a asigura că se obține valoare în schimbul banilor
2.18 prioritățile privind cheltuielile și utilizarea resurselor financiare sunt în mod clar legate de
programele de învățare și prioritățile de planificare și reflectă într-o măsură considerabilă
scopurile și obiectivele furnizorului de EFP respectiv
2.19 toți membrii personalului sunt implicați într-un grad corespunzător în procesul de consultare
2.20 interesele financiare ale tuturor factorilor interesați sunt echilibrate și satisfăcute cu eficacitate

• rapoarte ale evaluării externe, inclusiv evidente ale auditorilor
financiare
• politici financiare; analiză privind costul învățării
• dovezi care demonstrează că deciziile financiare asigură tuturor
elevilor cea mai mare rentabilitate a învățării
• dovezi conform cărora strategiile și planurile de acțiune iau în
considerare “valoarea obținută în schimbul banilor”
• • dovezi privind sistemul de păstrare a datelor
și procesul de înregistrare a acestora în arhive
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 3 – Scop și plan: Managementul resurselor
Organizația oferă elevilor un mediu sigur, sănătos și care le oferă sprijin; de asemenea, organizația se asigură că programele sunt furnizate și evaluate de personal
competent și calificat.
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
EXEMPLE DE DOVEZI
Resurse fizice
• statut; politica privind siguranța și sănătatea; servicii locale
3.1 programul de învățare satisface cerințele privind siguranța, sănătatea și resursele fizice;
• contract/plan de învățare
precum și orice alte condiții prevăzute de lege acolo unde este cazul
• politici și proceduri privind resursele
3.2 există resurse eficiente și sunt astfel gestionate încât să sprijine procesul de învățare, • sisteme de inspecție subcontractorilor, spațiilor de practică, a locurilor de învățare
resurse care sunt însoțite de instrucțiuni de funcționare clare, ușor de înțeles în diferite
situate în afara școlii
formate
• procese verbale ale ședințelor privind siguranța și sănătatea
3.3 se gestionează, menține, monitorizează și evaluează siguranța, gradul de adecvare și • programe și rapoarte privind sănătatea, siguranța și întreținerea; verificări ale
utilizarea echipamentelor, resurselor și spațiilor de specialitate folosite în procesul de
siguranței echipamentelor; planuri de acțiune
învățare
• documentație privind evaluarea riscurilor; supraveghetor incendii; înregistrări privind
3.4 echipamentele, materialele și spațiile de specialitate sunt adecvate specialității (unde este
instruirea de prevenire și stingere a incendiilor
cazul) și îndeplinesc standardele industriale curente
• documente de evaluare; verificarea continuă a echipamentelor și spațiilor; ciclul
3.5 elevii au acces la resurse de învățare care răspund nevoilor lor și care sunt adecvate
îmbunătățirii
unui studiu independent eficace
• mecanism de feedback; obținerea de feedback și evaluări din partea elevilor
3.6 metodele/resursele/sarcinile etc. de predare și formare sunt actualizate, analizate și
• documente privind procesul de aprobare a programelor; proces verbale ale
modificate în mod regulat
întâlnirilor în cadrul cărora este analizată aprobarea programelor
3.7 metodele/resursele/sarcinile etc. de predare și formare răspund nevoilor elevilor,
•
resurse de sprijinire a procesului de învățare; politică de sprijinire a procesului de
diferitelor stiluri de învățare, cerințelor programelor de învățare și specificațiilor calificărilor
învățare; dovezi conform cărora elevii cu nevoi de învățare specifice au primit sprijin
3.8 resursele de învățare și spațiile aferente permit tuturor elevilor să participe în mod activ
•
politici și proceduri de recrutare; dovezi conform cărora se respectă legislația privind
3.9 spațiile, clădirile și echipamentele sunt accesibile tuturor grupurilor de elevi; sunt
ocuparea
forței de muncă
semnalate prin indicatoare și sunt ușor de localizat
• structura organizațională; diagrama structurilor de răspundere; alocarea autorității
3.10 condițiile de muncă și mediul de învățare sunt eficace și asigură relații de lucru bune
• specificații ale cerințelor privind profesorii/instructorii implicați în furnizare și
3.11 revizuirea programului de învățare ia în considerare sugestiile elevilor privind un mediu
evaluare; CV-uri
de învățare îmbunătățit
3.12 progresul tehnologic este cunoscut și inovațiile semnificative sunt introduse, după caz
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Resurse umane
3.13 toți membrii personalului sunt angajați în conformitate cu legislația locală și națională
privind ocuparea forței de muncă și egalitatea șanselor
3.14 politica de recrutare a personalului stabilește standarde minime în ceea ce privește
calificările și experiența adecvate, în special pentru cei implicați în furnizarea și evaluarea
programelor de învățare
3.15 toate rolurile și responsabilitățile membrilor personalului sunt clar definite și înțelese;
pozițiile de autoritate sunt clar definite și recunoscute
3.16 politica de dezvoltare profesională a personalului cuprinde prevederi adecvate referitoare
la inițierea membrilor nou veniți și la dezvoltarea continuă a personalului
3.17 toți acei membri ai personalului care nu dețin o calificare primesc sprijin în vederea
obținerii unei calificări profesionale adecvate
3.18 dezvoltarea profesională a întregului personal contribuie la sporirea eficacității și oferă
posibilitatea reflecției asupra propriei practici
3.19 toți membrii personalului au acces la cunoștințe utile și valide privind sarcinile și
obiectivele lor
3.20 sunt dezvoltate cunoștințele managerilor în ceea ce privește managementul calității și
pedagogia școlară
3.21 performanța tuturor membrilor personalului este monitorizată și evaluată
3.22 sistemele de evaluare a personalului au ca rezultat planificarea unor acțiuni de
îmbunătățire
3.23 datele privind rata de retenție și rata de succes a elevilor sunt utilizate pentru a aduce în
discuție potențiale aspecte legate de dezvoltarea profesională a personalului
3.24 profesorii/instructorii demonstrează că posedă cunoștințe, competentă tehnică și
experiență actualizată la un nivel care să asigure predarea, învățarea și evaluarea eficace
a programelor
3.25 se stabilește un echilibru între nevoile organizației, echipelor și persoanelor individuale
3.26 conflictele și problemele personale sunt rezolvate în mod eficace; soluțiile găsite sunt
satisfăcătoare pentru toate părțile implicate și răspund nevoilor acestora

• manuale; îndrumări; informații pentru membrii personalului
• politică de instruire inițială a personalului; materiale de instruire inițială; evaluării ale
instruirii inițiale
• standarde documentate și descriptori de performanță pentru procesele de învățare și
predare, stabilite prin raportări la rezultatele interne și/sau externe
• politici și proceduri de observare a proceselor de predare și învățare; înregistrări ale
lecțiilor observate; raportarea la standarde interne și externe; feedback din observații;
îndrumări de efectuare a observației
• autoevaluarea personalului și reflecția asupra propriei practici; plan de îmbunătățire
• politică și proceduri de evaluare a personalului; planuri de acțiune; formulare de
evaluare; planuri individuale de dezvoltare; analizarea feedback-ului obținut din partea
elevilor
• politici și proceduri de dezvoltare și formare a personalului; procese verbale ale
ședințelor în care s-au discutat aspecte legate de dezvoltarea profesională a
personalului
• feedback în urma cursurilor de formare; evaluarea cursurilor de formare
• autoevaluare și rezultatele evaluării; planuri de îmbunătățire; rapoarte ale evaluării
externe
Notă: toți membrii personalului includ personalul care furnizează programele, ex.
profesori/instructori
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 4 – Scop și Plan: Proiectare și dezvoltare
Organizația este receptivă față de nevoile indivizilor, agenților economici și comunității și față de diferitele nevoi ale elevilor.
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
Conducere
4.1
programele de învățare se armonizează cu obiectivele strategice și cu valorile
organizației
4.2
programele de învățare sunt supuse aprobării de către
management/autoritatea competentă
Program de învățare
4.3
prin modalitățile de evidentă și prin analiza nevoilor se identifică și se
înregistrează nevoile, interesele și caracteristicile elevilor, angajatorilor,
organizațiilor și comunităților
4.4
procesul de aprobare a programului presupune existența unor dovezi conform
cărora programul de învățare propus răspunde cerințelor identificate ale
persoanelor individuale, agenților economici sau comunităților; feedback-ul
obținut din partea acestora determină îmbunătățirea programelor
4.5
programele de învățare îndeplinesc cerințele externe și sunt receptive față de
situația la nivel local, regional, național și european
4.6
programele de învățare demonstrează angajamentul de a pune elevii pe primul
loc și de a răspunde nevoilor lor într-un mod cât mai flexibil cu putință în ceea
ce privește opțiunile și accesul acestora
4.7
colaborarea cu alți parteneri și departamente ale autorităților locale face ca
programele și procesul de învățare să fie mai accesibile (de exemplu
transport, asistența copilului)
4.8
programele de învățare au un caracter de includere din punct de vedere social,
asigurând egalitatea în ceea ce privește accesul și egalitatea șanselor pentru
elevi și demonstrează o implementare activă a politicii privind șansele egale
4.9
programele de învățare sprijină și sporesc valoarea învățării practice și
teoretice

EXEMPLE DE DOVEZI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

colectarea datelor; analiză și evaluare; cercetarea pieței la nivel local și
național; informații privind piața muncii
documente privind țintele și strategia; plan de afaceri; planuri de proiect
profiluri ale elevilor; angajatorilor, organizațiilor; comunităților; piețe de
ocupare a forței de muncă; date demografice
dovezi privind implicarea unor grupuri de discuție locale; a unor grupuri
consultative; a diverșilor parteneri locali; documente de revizuire și evaluare;
feedback din partea angajaților și angajatorilor
politica și procedurile privind parteneriatul; procese verbale ale întâlnirilor
partenerilor; dovezi privind contribuția la acțiuni locale și regionale
dovezi privind modul în care programele de învățare răspund nevoilor
dovezi privind modul în care au fost identificate obstacolele în calea
accesului și învățării; strategii de depășire a obstacolelor
planuri de acțiune pentru creșterea nivelului de înscriere, retenție și pentru
îmbunătățirea rezultatelor de învățare, folosind date de comparație interne
și externe
scopurile programului; obiective și rezultate
scopurile programului; obiective și rezultate
dovezi privind revizuirea programului; feedback de evaluare
politică și proceduri de observare a predării și învățării; înregistrări privind
observarea predării și învățării; comparații cu standarde interne și externe;
feedback în urma observării predării și învățării; îndrumări privind
observarea predării și învățării
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4.10
4.11
4.12
4.13

programele de învățare includ procese eficace de evaluare formativă și
sumativă și de monitorizare a învățării
obiectivele de învățare ale programelor includ criterii și metode de evaluare
sumativă care sunt adecvate scopului și care sunt revizuite în mod regulat
programele de învățare definesc în mod clar traseele de continuare a studiilor
programele de învățare includ un proces eficace de răspuns la reclamații și
contestații

Revizuirea programului
4.14
programele de învățare au o serie de descriptori de performanță prin care
poate fi măsurat gradul de succes al programului; țintele privind îmbunătățirea
sunt stabilite în conformitate cu reperele instituționale, locale, regionale,
naționale sau europene
4.15
programele de învățare au definite obiective de învățare, care sunt revizuite în
mod regulat în lumina cerințelor privind calificările stabilite la nivel intern, local,
regional, național și european
4.16
programele de învățare sunt revizuite cel puțin o dată pe an și elevii contribuie
la acest proces de revizuire
4.16
informațiile privind evaluarea învățării și rezultatele dobândite, inclusiv analiza
performanței diferitelor grupuri de elevi, sunt folosite ca punct de plecare
pentru dezvoltarea programului de învățare

•
•
•
•
•
•

raport de autoevaluare; planuri de îmbunătățire
procese verbale ale ședințelor echipelor de program
procesul de aprobare a programului și documentația programului, inclusiv
dovezi privind necesitatea și justificarea
date și analize în urma studiilor; date privind finalizarea programului și
rezultatele de învățare
date privind certificarea, analiză și revizuire
date privind rezultatele de învățare și tendințe ale rezultatelor de învățare
pentru diferite grupuri de elevi, în comparație cu profilurile de înscriere
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 5 – Implementare: predarea și învățarea
Organizația oferă condiții egale de acces la programele de învățare și sprijină toți elevii.
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
Ofertă și înscriere
5.1
elevilor le sunt puse la dispoziție informații și îndrumări despre toate
programele de învățare existente
5.2
elevii primesc ajutor pentru a înțelege, a obține sau a căuta informații conform
nevoilor lor
5.3
elevilor li se dă posibilitatea să se înscrie la programe de învățare care
răspund nevoilor lor
5.4
elevii care au fost respinși primesc sfaturi și îndrumări adecvate pentru a găsi
programe de învățare mai potrivite nevoilor lor
5.5
evaluarea inițială (nevoile elevilor; sprijinul necesar; stiluri de învățare;
cunoștințe, experiență și abilități anterioare; cerințe de evaluare) oferă o
imagine exactă pe baza căreia se poate planifica un program de învățare
adecvat
5.6
toți elevii participă la un program de inițiere în programul de învățare la care
au fost înscriși, având posibilitatea de a participa la diferite sesiuni în cadrul
programului și/sau de a schimba programul de învățare (dacă este necesar)
5.7
programele de învățare răspund aspirațiilor și potențialului elevilor,
dezvoltând cunoștințele și experiența anterioare
Servicii de sprijin
5.8
drepturile și responsabilitățile elevului sunt clar definite
5.9
elevii au acces la sprijin semnificativ și eficace pentru rezolvarea unor
probleme personale și la orientare și consiliere pe toată durata școlarizării
5.10
sunt prevăzute perioade pentru revizuirea și reevaluarea activităților de sprijin
destinate elevilor, pe baza nevoilor individuale ale acestora legate de
progresul în cadrul programului școlar
5.11
informațiile, orientarea și consilierea sunt eficace, îndrumându-i pe elevi în
ceea ce privește modalitățile de a-și continua studiile după absolvire
5.12
există înregistrări privind evoluția elevilor pe durata studiilor și după absolvire
- continuarea studiilor și/sau angajarea

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

EXEMPLE DE DOVEZI
statut; declarația misiunii; declarația oficială
materialele de marketing și promovare; catalogul școlii
documente privind întâlnirile care au avut ca temă egalitatea șanselor;
politica și planul de acțiune privind egalitatea șanselor; analiza anuală
politica privind învățarea cu caracter de includere; politica privind accesul la
învățare; criterii de acces; contract și planuri individuale de învățare (sau
altceva similar); drepturile elevilor
date privind grupurile minoritare; statistici privind înscrierea rata de retenție,
rezultatele de învățare și destinațiile în conformitate cu ex. sexul, etnia și
deficiențele
procesul de orientare și consiliere; procedura de înscriere; ghidul elevului
dovezi privind înregistrarea și analizarea profilurile elevilor respinși și
sfaturile acordate acestora
sprijinul acordat elevilor; politica privind sprijinul acordat prin îndrumători;
sprijin acordat elevilor cu nevoi speciale; contract și planuri individuale de
învățare (sau echivalentul)
procesul de inițiere a elevilor și procesul de evaluare inițială
modul în care sunt identificate nevoile individuale de învățare; modul în care
se acordă sprijin suplimentar dacă este necesar; modul în care este
monitorizat și evaluat sprijinul acordat
monitorizarea elevilor și a progresului înregistrat de aceștia în timpul
sesiunilor de învățare
politica și procedurile de observare a proceselor de predare și învățare;
înregistrări privind observarea predării și învățării; comparația cu standarde
interne și externe; feedback –în urma observării procesului de predare și
învățare; îndrumări privind observarea procesului de predare și învățare
documente de evaluare; mecanism de evaluare; manualul calității; diagrama
procesului de asigurare a calității
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Desfășurarea procesului de predare și învățare
5.13
profesorii/instructorii folosesc măsuri eficace pentru a promova egalitatea
șanselor și pentru a împiedica discriminarea, astfel încât elevii să își poată
atinge potențialul
5.14
profesorii/instructorii stabilesc și mențin relații de lucru și de comunicare
eficace cu elevii, cu alți profesori/instructori, cu alți membri ai personalului și
cu managerii
5.15
elevilor li se stabilesc criterii individuale privind rezultatele de învățare și ținte
de învățare individuale, pe baza evaluării inițiale
5.16
programele de învățare și materialele de învățare (ex. temele) oferă
posibilitatea învățării prin pași mici
5.17
programele de învățare și materialele de învățare (ex. temele) au criterii
explicite, care sunt împărtășite elevilor
5.18
profesorii/instructorii folosesc o gamă variată de strategii de predare și
învățare pentru a răspunde stilurilor de învățare individuale, abilităților, culturii,
genului, motivării fiecărui elev
5.19
profesorii/instructorii selectează și mențin o gamă variată de resurse și
materiale pentru a oferi sprijin în funcție de diferitele nevoi ale elevilor
5.20
toate activitățile de învățare sunt planificate și structurate pentru a promova și
a încuraja învățarea individuală centrată pe elev, precum și învățarea în cadrul
unui grup sau învățarea în diferite contexte
5.21
elevii primesc în mod regulat feedback și informații privind progresul realizat,
precum și informații despre modul în care pot stabili noi criterii individualizate
pentru a acoperi lipsurile în învățare
5.22
elevii sunt implicați în evaluarea progresului pe care îl realizează; evaluarea
formativă și feedback-ul sunt folosite pentru planificarea învățării și pentru
monitorizarea progresului elevilor
5.23
evaluarea formativă și înregistrarea rezultatelor sunt adecvate nevoilor elevilor
și programului, sunt riguroase, juste, exacte și se efectuează în mod regulat
5.24
elevii sunt încurajați să își asume responsabilitatea pentru propriul proces de
învățare (ex. sunt conștienți de propriile puncte tari și puncte slabe, acționează
conform feedback-ului primit, propun noi obiective de învățare)

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

procese verbale ale întâlnirilor echipelor de program; procese verbale ale
comitetului pentru asigurarea calității; procese verbale ale întâlnirilor
membrilor echipei de management
raport de autoevaluare; plan de îmbunătățire; revizuirea planului de afaceri
feedback și evaluări din partea elevilor; feedback din partea personalului
revizuirea și evaluarea programului; plan de acțiune
scopurile programului; obiective și rezultate
politici și proceduri de evaluare formativă și monitorizare
înregistrări ale programului, ex.: planul programului, planul sesiunilor, scopul
programului, rezultate, activități de revizuire și evaluare, registre, date
privind prezența ,date privind finalizarea programului, activități de dezvoltare
profesională a personalului pentru sprijinirea programului, cerințe privind
resursele, documente de aprobare a programului
documente privind progresul; procesul de orientare profesională; informare
(broșuri, pliante); sesiuni privind alegerea unei cariere sau continuarea
dezvoltării profesionale
procesul de revizuire efectuat de angajatori și angajați; date din studii
naționale sau la nivelul comunității locale care demonstrează că ceea ce se
dobândește prin învățare are un impact asupra comunității locale
date privind progresul elevilor și destinațiile lor ulterioare
materiale și strategie de marketing și promovare
politici și proceduri de rezolvare a plângerilor și contestațiilor; dovezi care
demonstrează existența unor termene pentru rezolvarea acestora, a
metodelor de comunicare și a personalului competent; dovezi privind
urmărirea cazurilor; feedback
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 6 – Implementare: Evaluarea și certificarea învățării
Organizația utilizează procese eficace de evaluare și monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor.
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
Evaluarea sumativă
6.1
înscrierea elevilor respectă cerințele interne și externe
6.2
procedurile și condițiile privind evaluarea sumativă și evaluarea internă sunt
comunicate în mod clar tuturor factorilor interesați
6.3
cerințele specifice de evaluare ale elevilor sunt identificate și îndeplinite
atunci când este posibil
6.4
evaluarea sumativă este adecvată, riguroasă, corectă, exactă și efectuată în
mod regulat
6.5
evaluarea sumativă este folosită pentru a monitoriza progresul elevilor și
pentru a informa elevii în legătură cu progresul pe care l-au realizat și cu modul
în care își pot îmbunătăți performanța
6.6
elevii au oportunitatea de a se înregistra la o nouă procedură de evaluare
sumativă (dacă este posibil) și/sau au o “a doua șansă” de a fi evaluați
6.7
evaluarea sumativă și evaluarea internă sunt efectuate de
profesori/instructori cu calificare adecvată și experiență corespunzătoare
6.8
în mod regulat sunt selectate și revizuite exemple de decizii și practici de
evaluare sumativă; constatările rezultate sunt luate în considerare în acțiuni
ulterioare de evaluare, pentru a asigura consecvența și corectitudinea
6.9
profesorii/instructorii participă în mod regulat la activitățile de standardizare a
procesului și deciziilor de evaluare care sunt efectuate
Certificare
6.10
doar acelor elevi care îndeplinesc toate cerințele din cadrul evaluării sumative
li se acordă un certificat sau o calificare oficială, dacă acest certificat sau
calificare sunt specificate în programele de învățare
6.11
acele rezultate obținute de elevi care reprezintă etape în atingerea
obiectivelor de învățare și în obținerea calificărilor sunt înregistrate,
acreditate și păstrate

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EXEMPLE DE DOVEZI
înregistrări ale înscrierii elevilor; înregistrări ale datelor de înscriere și de
obținere a certificării; înregistrări ale numărului actualizat de elevi din cadrul
unui program de învățare
specificațiile programului care precizează criteriile și metodele de evaluare
detalii privind procesul și activitățile de standardizare; procese verbale ale
întâlnirilor
procesul de evaluare, inclusiv traseul clar al evaluării
rezultatele elevilor și feedbackul din partea elevilor reflectă accesul regulat
la procesul de evaluare
procesul de contestații, inclusiv dovezi privind răspunsul la nevoile elevilor
în ceea ce privește procedurile de evaluare alternativă și “a doua șansă”
procesul intern de evaluare și monitorizare, care acoperă sprijinul acordat,
înregistrări, formulare de feedback, înregistrări ale observării predării și
învățării, planuri de acțiune
înregistrări privind revizuirea regulată a activităților de evaluare a învățării,
de evaluare și monitorizare internă
rapoarte și planuri de acțiune întocmite în urma procesului de evaluare
internă și externă, inclusiv dovezi că cerințele stabilite de organisme legale
și de reglementare sunt îndeplinite
registre; rapoarte; formulare de revizuire; rezultate ale evaluării și certificării
învățării
date privind rezultatele de învățare și tendințe ale rezultatelor de învățare
pentru diferite grupuri de elevi în comparație cu profilurile de înscriere
specificații privind personalul pentru evaluarea învățării și pentru procesul
de evaluare /monitorizare internă
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6.12

certificarea este validată în mod oficial prin acreditarea externă (unde acest
lucru există) de către autorități publice legale sau de către alte organisme
legale și de reglementare
6.13
evaluatorii externi au acces în clădiri, la înregistrări, informații, elevi și
profesori/instructori
6.14
procedurile de evaluare a învățării, de evaluare internă și externă respectă
cerințele organismelor legale și de reglementare
înregistrările privind elevii și datele privind rezultatele la învățare și certificarea sunt
păstrate conform reglementărilor în vigoare.

•
•
•

documente privind cerințele legale și de reglementare
documente privind acreditarea oficială
dovezi privind sistemul de stocare și procesul de păstrare a înregistrărilor;
arhive

Notă: evaluarea sumativă menționată aici cuprinde toate formele de
testare, ex. examinare scrisă sau orală, evaluarea bazată pe competente,
proiecte.
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 7 – Evaluare: Măsurare și analiză
Performanta organizației este monitorizată și evaluată și se stabilesc pași în vederea îmbunătățirii, prin asigurarea calității și autoevaluare.
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
Autoevaluarea
7.1
o politică clară privind autoevaluarea este comunicată tuturor factorilor
interesați pertinenți și este înțeleasă de aceștia
7.2
managementul este în mod activ angajat și implicat în procesul de
autoevaluare
7.3
toate aspectele referitoare la organizație sunt supuse procesului de
autoevaluare
7.4
procesul de autoevaluare este sistematic, efectuat anual împreună cu întreg
personalul competent și ia în considerare opiniile exprimate de toți factorii
interesați interni și externi
7.5
pentru monitorizarea eficacității programelor de învățare și a altor servicii
oferite de furnizor sunt folosite măsuri pertinente, indicatori de performanță și
standarde de referință externe (benchmark- uri)
7.6
sistemul de calitate dispune de un mecanism de colectare regulată a
feedback-ului din partea elevilor și a altor factori interesați interni și externi
7.7
performanța este analizată pe baza indicatorilor cheie de performanță interni
și externi, a țintelor stabilite și tendințelor existente, este judecată în mod
constructiv, ducând la stabilirea unor ținte de îmbunătățire
7.8
autoevaluarea riguroasă are drept rezultat identificarea priorităților, stabilirea
unor ținte ambițioase de îmbunătățire și de planificare a acțiunii
7.9
există stabilite proceduri pentru evaluarea externă și validarea
judecăților formulate în timpul procesului de autoevaluare și a
dovezilor aferente
7.10
raportul de autoevaluare este aprobat și avizat de management

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EXEMPLE DE DOVEZI
procesul de autoevaluare și întocmire a planului de îmbunătățire
diagrama procesului de comunicare; sesiuni și materiale de comunicare a
informațiilor
repere interne și externe pentru standarde și descriptori de performanță
plan de afaceri; ținte și strategii
documente de revizuire și evaluare; mecanism de feedback; planuri de
acțiune
înregistrări ale ciclului de revizuire și îmbunătățire continuă
revizuirea politicilor și procedurilor
procese verbale ale întâlnirilor membrilor echipei de management; procese
verbale ale comitetului pentru asigurarea calității
înregistrări privind monitorizarea planurilor de acțiune
procese verbale ale întâlnirilor cu parteneri externi
rapoarte și planuri de acțiune rezultate în urma evaluării interne și externe
date și analize ale performanței și date și analize din studii; tendințe
utilizarea datelor și rapoartelor naționale
dovezi privind realizarea planurilor de acțiune
înregistrări ale aprecierilor primite, ale contestațiilor, plângerilor și situațiilor
rezolvate
înregistrări privind îmbunătățirea sistemelor
și modalităților de
asigurare a calității
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 8 – Feedback și schimbare: Îmbunătățire
Procesul de autoevaluare a organizației duce la planificarea îmbunătățirii; îmbunătățirile sunt implementate și monitorizate.
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
EXEMPLE DE DOVEZI
Îmbunătățire
• procesul de autoevaluare și întocmire a planului de îmbunătățire
8.1
există stabilite proceduri pentru analizarea punctelor slabe și pentru realizarea • diagrama procesului de comunicare; sesiuni și materiale de
unor îmbunătățiri
comunicare a informațiilor
8.2
planurile de îmbunătățire se adresează tuturor punctelor slabe identificate,
• repere interne și externe pentru standarde și descriptori de performanță
inclusiv acelora a căror îmbunătățire nu s-a realizat în ciclul anterior
• plan de afaceri; ținte și strategii
8.3
domeniile de activitate selectate pentru a fi îmbunătățite reprezintă un
• documente de revizuire și evaluare; mecanism de feedback; planuri de
răspuns adecvat la punctele tari și slabe ale furnizorului de EFP
acțiune
8.4
planurile de îmbunătățire definesc în mod clar țintele, prioritățile, sarcinile,
• ciclul de revizuire și îmbunătățire continuă
responsabilitățile și termenele; criteriile de succes sunt specifice, măsurabile
• revizuirea politicilor și procedurilor
și posibil de atins
• procese verbale ale întâlnirilor membrilor echipei de management; procese
8.5
planurile de îmbunătățire stabilesc în mod adecvat costurile și resursele
verbale ale comitetului pentru asigurarea calității
8.6
implementarea planurilor de acțiune, a îmbunătățirilor și a măsurilor corective
• înregistrări privind monitorizarea planurilor de acțiune
este monitorizată și evaluată și sunt aduse modificări în conformitate cu
• procese verbale ale întâlnirilor cu parteneri externi
rezultatele monitorizării și evaluării
• rapoarte și planuri de acțiune rezultate în urma evaluării interne și externe
8.7
performanța îmbunătățită a organizației este monitorizată și analizată și este
• date și analize ale performanței și date și analize din studii; tendințe
folosită ca punct de reper pentru programe de învățare și activități de
• utilizarea datelor și rapoartelor naționale
dezvoltare viitoare
• dovezi privind realizarea planurilor de acțiune
8.8
întreg personalul este implicat în sistemele și modalitățile de îmbunătățire
• înregistrări ale aprecierilor primite, ale contestațiilor, plângerilor și situațiilor
continuă a calității
rezolvate
8.9
toți membrii personalului și toți factori interesați primesc informații și
înregistrări
privind îmbunătățirea sistemelor
și modalităților de
feedback în legătură cu rezultatele procesului de autoevaluare și cu planul
asigurare a calității
de îmbunătățire
8.10
tendințele în timp privind performanța demonstrează o îmbunătățire continuă
sau menținerea unor standarde foarte înalte
8.11
acțiunile de îmbunătățire specificate de organisme externe sunt prezentate
personalului în cauză și sunt puse în aplicare măsuri corective
8.12
inspecția externă independentă evaluează și raportează în legătură cu
nivelul de calitate atins de furnizorul de EFP; de asemenea, evaluează
fidelitatea și impactul procesului de autoevaluare și îmbunătățire
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CAPITOLUL 8 – AUTOEVALUAREA
8.1. INTRODUCERE
Principala responsabilitate în îmbunătățirea calității şi standardelor ofertei de Educație şi Formare
Profesională (EFP) revine furnizorilor de EFP. Este esențial ca furnizorii de EFP să depună eforturi pentru a
gestiona şi a îmbunătății calitatea ofertei lor, folosind metode de asigurare a calității clar definite şi
aprobate pentru a evalua în mod regulat toate aspectele ofertei lor. Ca parte a monitorizării şi îmbunătățirii
calității EFP, furnizorii de EFP își încurajează personalul şi echipele de program să realizeze analize şi
evaluări ale performanței lor. Această “autoevaluare” şi planul de îmbunătățire care rezultă sunt folosite
ca parte a sistemului de management al calității, împreună cu evaluările externe ale calității şi exercițiile
de comparație cu alte instituții.
Toți furnizorii de EFP realizează un raport anual de autoevaluare, esența căruia trebuie să o
constituie o evaluare bazată pe răspunsurile la descriptorii de performanță ai modelelor interne şi/sau
externe de asigurare a calității. În întocmirea raportului lor de autoevaluare, furnizorii de EFP trebuie să
formuleze judecăți asupra performanței lor şi să identifice punctele tari, punctele slabe şi alte aspecte ale
ofertei lor care au nevoie de îmbunătățire. Toate judecățile trebuie sprijinite de dovezi solide.
Îndrumările din prezentul document se bazează pe principiile autoevaluării şi își propun să ofere
furnizorilor de EFP un instrument pentru planificarea, realizarea autoevaluării şi întocmirea raportului de
autoevaluare, permițând-le astfel să asigure calitatea ofertei lor. Autoevaluarea, realizată de furnizorii de
EFP sub propriul control şi responsabilitate, poate fi definită ca un proces sistematic şi progresiv de
evaluare în care furnizorii de EFP colectează şi analizează dovezile pentru a formula judecăți asupra
performanței lor în raport cu obiectivele stabilite. Procesul de autoevaluare şi îmbunătățire continuă
trebuie să includă:
 evaluarea performanței;
 raportul de autoevaluare;
 planul
de
îmbunătățire,
țintele
îmbunătățirii şi planurile de acțiune;
 monitorizarea şi analiză: în ce măsură au
fost realizate planurile de dezvoltare şi
acțiune şi în ce măsură au fost atinse
țintele;
 evaluarea externă.
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8.1. BENEFICIILE AUTOEVALUĂRII ŞI ASIGURĂRII CALITĂŢII
Un furnizor de EFP are diferite tipuri de clienți, fiecare cu cerințe şi așteptări diferite. Oferta de
învățământ trebuie să ia în considerare nevoi variate de calificare şi trebuie elaborată într-un asemenea
mod încât să satisfacă cerințele:
1. elevilor, care doresc posibilități de învățare care să corespundă cu aspirațiile lor profesionale
şi personale. Este necesar ca aceste calificări să constituie un pașaport pentru angajare,
precum şi ca aceste calificări să certifice abilitățile şi competențele elevului.
2. angajatorilor, care doresc calificări valide şi cu caracter constant, care să fie recunoscute şi să
confirme calitatea şi nivelul de competentă a angajaților.
3. sectoarelor publice, care doresc ca oferta EFP să poată susține dezvoltarea economică şi să
sprijine politicile guvernamentale.
Asigurarea calității ofertei din educație conferă rezultatelor învățării o anumită însemnătate şi are
beneficii concrete pentru elevi, angajatori, autorități publice, cât şi pentru furnizorii de EFP.
Beneficii pentru elevi
-

standarde ridicate pentru învățarea individuală
capacitate crescută de ocupare a unui loc de muncă
egalitatea șanselor
o mai bună informare privind posibilitățile de învățare şi rutele de continuare a studiilor
implicare activă in desfășurarea programului de învățare şi în procesul de îmbunătățire a sa
feedback-ul constructiv furnizat de evaluări demonstrează că punctele de vedere şi
comentariile elevilor sunt apreciate şi respectate
- responsabilitatea şi sentimentul de proprietate asupra programului de învățare crește
implicarea şi rezultatele elevilor
- apreciere şi grad de satisfacție mai mare manifestate de elevii implicați în programul de
învățare
Beneficii pentru angajatori
-

număr mare de angajați cu competențe de bază solide
competențe crescute la angajații cu abilități profesionale mai înalte
aport la profitabilitatea organizației
o mai rapidă integrare a noilor angajați în forță de muncă stabilită şi practicile de muncă
încredere în calitatea învățământului şi a competențelor dobândite

Beneficii pentru autorități publice
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-

abilități crescute de angajare
standarde mai ridicate în oferta de învățământ
competențe de bază mai bune
un nivel mai ridicat al abilităților pentru atragerea investițiilor interne
încredere în calitatea învățământului şi a competențelor dobândite

Beneficii pentru furnizorii de EFP
- informații privind bunele practici
- comparația cu alți furnizori de EFP
- încrederea în propria ofertă şi în capacitatea de a promova programele de învățare în mod
corespunzător
- maximizarea potențialului de angajare al elevilor
- dovezi privind calitatea ofertei pentru organismele finanțatoare
- contribuție la dezvoltarea regională şi a comunității locale
- legitimitate şi recunoaștere sporite
8.2. SCOPUL AUTOEVALUĂRII ŞI ASIGURĂRII CALITĂŢII
Monitorizarea, analiza şi evaluarea desfășurate pe parcursul procesului de autoevaluare contribuie
direct la asigurarea calității ofertei de educație şi formare profesională. Asigurarea calității implică toate
tehnicile şi activitățile care vizează eliminarea cauzelor performanței nesatisfăcătoare prezente la toate
nivelurile semnificative - de la identificarea nevoilor până la stabilirea gradului în care au fost satisfăcute
aceste nevoi. Astfel, procesul de asigurare a calității va cuprinde următorii pași:
- identificarea variabilelor cheie care urmează să fie monitorizate
- stabilirea țintelor, standardelor sau nivelurilor de performanță cerute pentru aceste variabile
- dezvoltarea şi implementarea unui sistem pentru colectarea, analizarea şi raportarea
informațiilor privind performanța legată de variabilele cheie
- identificarea acțiunii care trebuie să urmeze dacă performanța se situează sub ținte, standarde
sau nivelurile cerute
- implementarea şi monitorizarea acțiunilor în vederea schimbării
În primul rând, o ofertă care respectă cerințele asigurării calității va conferi furnizorilor de EFP
credibilitate şi legitimitate. Într-un sens mai larg, ea permite învățământului să satisfacă nevoile elevilor,
angajatorilor, comunității locale şi economiei. Asigurarea calității va garanta şi faptul că oferta este în acord
cu obiectivele mai generale ale standardelor crescânde ale învățământului, cum ar fi:
- niveluri înalte ale rezultatelor elevilor
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- excelență în predare, formare şi alte servicii
- învățământul reprezintă valoare în schimbul banilor
Autoevaluarea este elaborată astfel încât interesele elevilor să aibă prioritate şi să dețină o
importantă covârșitoare. Intenția este de a situa elevii, nevoile, experiențele şi rezultatele lor în centrul
autoevaluării şi îmbunătățirii. Mai mult, întreaga ofertă care vizează elevii trebuie să răspundă nevoilor
angajatorilor, comunității locale şi economiei. Pentru îndeplinirea acestui scop, furnizorii de EFP trebuie să
realizeze autoevaluarea şi îmbunătățirea în asociere cu organizațiile externe. Accentul cade mai mult pe
colaborare şi mai puțin pe competiție. Furnizorii de EFP trebuie să implice total partenerii cheie în procesul
de planificare a autoevaluării şi a îmbunătățirii.
Se așteaptă ca furnizorii de EFP să promoveze egalitatea șanselor în toate aspectele ofertei. Acest
lucru presupune adoptarea unor măsuri de creștere a posibilităților de participare, eliminarea tuturor
barierelor în calea învățării şi îndepărtarea inegalității șanselor în procesul de angajare. Mai mult,
furnizorilor de EFP
li se cere să demonstreze viabilitatea financiară şi faptul că oferă valoare în schimbul banilor ca
elemente cheie ale autoevaluării. În final, toți furnizorii de EFP trebuie să realizeze îmbunătățiri continue
de la an la an ale calității ofertei lor şi să ridice nivelul standardelor. Dacă standardele sunt deja foarte
ridicate, acestea trebuie menținute.
8.3. RESPONSABILITĂŢI ÎN REALIZAREA AUTOEVALUĂRII
Principalul scop al autoevaluării este îmbunătățirea propriei performanțe. Autoevaluarea eficientă
dă posibilitatea unui furnizor de EFP să-şi identifice punctele tari şi punctele slabe, să compare propria
performanță cu cea a altor furnizori, să identifice posibilități de îmbunătățire, să stabilească obiective şi
ținte şi să își organizeze în ordinea priorității acțiunile necesare pentru a le realiza. Furnizează, de
asemenea, mijloacele de identificare şi satisfacere a nevoilor elevilor şi ale altor factori interesați.
Autoevaluarea trebuie să sprijine dezvoltarea organizațională. De aceea, ea trebuie efectuată ca
parte integrantă a planificării strategice şi operaționale, nu ca o activitate închisă. Trebuie de asemenea să
se integreze reglementărilor furnizorului de EFP vizând asigurarea calității, inclusiv tuturor standardelor
externe de asigurare a calității şi modelelor de comparație cu alte instituții. Astfel, calitatea şi rigoarea
procesului de autoevaluare constituie un mijloc important pentru demonstrarea răspunderii publice.
Scopul autoevaluării trebuie comunicat în mod corespunzător întregului personal, elevilor şi
celorlalți care folosesc serviciile furnizorului de EFP. În planificarea autoevaluării, furnizorii de EFP trebuie
să identifice:
- de ce se realizează autoevaluarea
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- care sunt domeniile şi/sau activitățile ierarhizate în ordinea priorității care vor fi supuse
autoevaluării
- cum se va realiza autoevaluarea
- cine va realiza autoevaluarea
- când vor fi derulate etapele procesului
Toți participanții trebuie să cunoască responsabilitățile pe care le au în cadrul procesului de
autoevaluare. Trebuie să fie informați în mod adecvat în ceea ce privește scopurile autoevaluării, aria de
cuprindere a cadrului de autoevaluare, cum se va realiza autoevaluarea şi termenele pentru realizarea
autoevaluării.
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