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Introducere  

Modulul „Calitatea în educație“ a fost elaborat în cadrul proiectului „Dezvoltarea 

profesională a cadrelor didactice din mediul rural prin activități de mentorat“, finanțat de 

Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. 

Scopul proiectului este de a asigura accesul la un învățământ de calitate pentru 

elevii din mediul rural, prin îmbunătățirea și profesionalizarea formării continue a cadrelor 

didactice din învățământul obligatoriu, care primesc, prin intermediul proiectului, un sprijin 

semnificativ în dezvoltarea carierei prin activități de mentorat. 

Proiectul urmărește: 

 îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice, abilitarea acestora de a construi o ofertă 

educaţională modernă şi diversificată, centrată pe nevoile de dezvoltare ale elevilor 

şi pe nevoile specifice comunităţii locale, care să corespundă standardelor naţionale 

de calitate; 

 furnizarea pentru cele 6000 de cadre didactice şi cele 300 de şcoli cuprinse în 

proiect de resurse de predare-învăţare în vederea îmbunătăţirii etosului şi a culturii 

instituţionale (elaborarea unor strategii proprii de dezvoltare instituțională prin 

aplicarea principiilor de asigurare a calității în educație);  

 promovarea de către beneficiarii direcţi ai proiectului (cadre didactice) a unui proces 

de învăţare centrat pe valorile democrației, nediscriminării, diversității și respectului 

pentru valorile celuilalt, pe nevoile elevilor, cu caracteristicile lor individuale, pe 

implicarea activă în viața comunității;  

 structurarea unor competențe profesionale ale cadrelor didactice care să permită 

formarea la elevi a unor capacități de învățare de-a lungul întregii vieți, precum și de 

integrare socială armonioasă, inclusiv sporirea șanselor de a urma parcursuri de 

învățare ulterioare care să le faciliteze găsirea unui loc de muncă într-o piață a 

muncii modernă, flexibilă și incluzivă; 

  stimularea şi sprijinirea personalului şcolilor să practice un management de succes 

al propriei cariere didactice şi, astfel, să contribuie la transformarea instituţiei şcolare 

într-o „organizaţie care învaţă” şi se dezvoltă permanent.  
 

Obiectivul specific al proiectului este să provoace schimbări conceptuale și practice în 

procesul educativ care se desfășoară în scolile din mediul rural, prin formarea și 
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profesionalizarea unui corp de formatori-mentori în județele incluse în proiect și prin 

dezvoltarea unui program de formare continuă a cadrelor didactice în conformitate cu 

cerințele educaționale actuale, centrat pe metode noi, interactive, de predare-învățare, 

utilizarea unor mijloace eficiente de cunoaștere a elevilor și de construire a climatului școlii, 

instrumente de stimulare a interesului părinților și al comunității pentru educație. Cadrele 

didactice incluse în proiect au astfel șansa de a beneficia de un program de formare 

acreditat, integrat, flexibil și adaptat nevoilor proprii de dezvoltare, livrat în școala în 

care activează. Parcurgerea programului va implica dobândirea de credite profesionale 

transferabile și deschiderea de noi oportunități pentru avansare în carieră. 

Seria de 8 module de formare elaborate în cadrul proiectului constituie atât bază de 

curs, cât și resurse valoroase pe care cadrele didactice le pot utiliza în procesul de predare – 

învățare - evaluare și cuprinde următoarele titluri: 

1.Strategii didactice în perspectivă transdisciplinară 

2.Evaluarea formativă în contextul învățării  

3.Stiluri de predare, stiluri de învățare;  

4.Comunicarea educațională  

5.Consilierea educațională 

6. Calitatea în educație  

7. Dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice  

8. Management instituțional și management de proiect 

 

 În elaborarea modulelor s-au avut în vedere: 

 actualitatea temelor în raport cu tendințele contemporane ale politicilor educaționale 

europene/ mondiale; 

 adecvarea la categoriile de competențe considerate prioritare în unitățile școlare în 

urma unei analizei de nevoi realizate în cadrul proiectului; 

 selectarea unor conținuturi care să se adreseze tuturor categoriilor de cadre 
didactice; 

 includerea elementelor de utilizare a TIC în cadrul fiecăruia dintre ele; 

 asigurarea unui echilibru optim între abordările teoretice, temele de reflecție și 
exercițiile aplicative 
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Modulul “Calitatea în educație” are drept scop dezvoltarea abilităților cadrelor 

didactice de  planificare și implementare a managementului calității în educație, iar 

competențele specifice pe care le dezvoltă sunt: 

 analiza școlii din perspectiva indicatorilor de calitate; 

 proiectarea și implementarea îmbunătățirii calității în baza autoevaluării școlii; 

 asigurarea participării tuturor factorilor interesați în procesul de autoevaluare 

și implementare a calității. 

 

Modulul introduce o abordare a calității în educație pornind de la calitatea procesului 

didactic, dimensiune de bază a educației, insistând cu prioritate asupra a ceea ce face în 

mod specific cadrul didactic pentru asigurarea calității la nivelul orelor de curs, al mediului 

educațional, al activităților extracurriculare, al managementului clasei și al școlii, evidențiind 

concret atât la nivelul elaborării de documente, cât și la nivelul comportamentului didactic, 

aspectele care asigură calitatea în educație. 

 Astfel, fiecare temă abordată introduce o abordare practică a elementelor care asigură 

calitatea la diferite niveluri: 

 la nivelul procesului didactic, prin analiza elementelor ce țin de implementarea 

strategiilor didactice centrate pe elev, a serviciilor de sprijin educațional necesare 

asigurării progresului în învățare și dezvoltare, a mecanismelor de feedback și 

evaluare eficientă; 

 la nivelul mediului educațional, prin analiza și evaluarea componentelor mediului fizic 

și psihosocial și a strategiilor de disciplină și securitate; 

 la nivelul curriculum-ului și al activităților extracurriculare, prin analiza modului în care 

acestea răspund nevoilor de învățare ale elevilor și cerințelor comunității de care 

școala aparține; 

 la nivelul managementului școlii, cu referire atât la componenta strategică, cât și la 

cea operațională a acestuia; 

 

Pornind de la premisa că asigurarea calității presupune analiza tuturor aspectelor legate 

de performanțele realizate la nivelul școlii prin raportare la cultura calității și la legislația în 

domeniu, tema oferă o abordare ce asigură la nivelul fiecărei subteme legătura între diferitele 

aspecte ale școlii, ceea ce în mod concret cadrele didactice fac și standarde, indicatori, 

documente care reprezintă repere de analiză și evaluare și nu scop în sine. 

 

O gamă variată de aplicații,  invitații la reflecție și exerciții creative susține reperele 

teoretice incluse în modul și oferă cursanților posibilitatea de a transpune tematica specifică 

referitoare la calitatea în educație în contextul real al comunităților educaționale din care fac 

parte.  
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CAPITOLUL 1: CALITATEA PROCESULUI DIDACTIC 

1.1. Calitatea strategiilor didactice 

 

 

 

 

 

Priviți cu atenție fotografiile: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calitatea procesului didactic poate fi definită ca un demers care conduce la învățare 

eficientă, la cunoștințe, abilități și competențe profunde și durabile ale elevilor prin 

planificarea şi realizarea efectivǎ a rezultatelor aşteptate ale învǎţǎrii, monitorizarea 

rezultatelor, evaluarea internǎ a rezultatelor, evaluarea externǎ a rezultatelor şi prin 

îmbunǎtǎţirea continuǎ a acestora. 

  Provocare 

 Repere teoretice 

Vă provocăm să definiți calitatea procesului didactic 

pornind de la aceste fotografii. 

Apoi, închideţi ochii şi imaginaţi-vă o sală de clasă 

în care fiecare elev se implică în învăţare.Cum arată 

această clasă? Ce putem face pentru a stimula 

fiecare elev să participe activ la procesul de 

învăţare, să acumuleze cunoştinţe, să dezvolte 

abilităţi şi atitudini?  
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Pentru a asigura calitatea procesului didactic, este important să ne concentrăm 

atenția asupra celor trei etape fundamentale ale acestuia: 

- proiectarea/planificarea procesului 

- implementarea procesului 

- evaluarea procesului. 

Calitatea proiectării procesului didactic pornește de la întrebarea simplă: ”Cum pot 

face astfel încât activitățile didactice pe care le desfășor să răspundă nevoilor și capacităților 

de învățare ale acestor elevi?”.  

 

  Reflecție 

De ce este important să proiectăm activitățile didactice astfel încât să răspundă nevoilor și 

capacităților de învățare ale ”acestor elevi”?  

De ce nu putem utiliza aceeași proiectare pentru diferite clase de elevi, de-a lungul mai 

multor ani de studiu? 

 

Fără a răspunde la această întrebare, demersul nostru va aluneca pe panta 

hazardului sau a improvizației. 

Pornind de la aserțiunea potrivit căreia ”un lucru bine făcut este rezultatul unui proiect 

bine gândit”, unii autori (Jinga, Negreț, 1994) avansează un algoritm procedural ce corelează 

patru întrebări esențiale, în următoarea ordine: 

 Ce voi face? 

 Cu ce voi face? 

 Cum voi face? 

 Cum voi ști dacă ceea ce trebuia făcut a fost făcut? 

Atât prima, cât și celelalte două etape, presupun stăpânirea de către profesori a două 

tipuri de cunoaștere (Shulman, 1986): a conţinutului, numită şi cunoaşterea „profundă” a 

materiei  şi  a dezvoltării curriculare.  

Pe parcursul anilor Shulman (1986, 1987, 1992) a creat un model al gândirii 

pedagogice care include un ciclu de câteva activităţi pe care profesorul trebuie să le 

îndeplinească în vederea unei activități didactice de calitate: comprehensiunea, 

transformarea, instruirea, evaluarea, reflecţia şi noul tip de comprehensiune.  
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Comprehensiunea e demonstrată de faptul că a învăţa pe alţii înseamnă în primul rând a 

înţelege scopurile, structurile profunde ale materiei predate şi ideile fundamentale pe care le 

promovează disciplina predată.  

Transformarea presupune o ajustare a materialului reprezentat la trăsăturile individuale ale 

elevilor (Glatthorn,1990). Profesorul trebuie să ia în considerare aspecte relevante ale 

abilităţilor elevilor, genului acestora, limbii materne, culturii generale, motivaţiilor sau 

cunoştinţelor anterioare sau deprinderilor dobândite anterior care ar putea afecta în vreun fel 

reacţiile acestora la diverse forme de prezentare şi de reprezentare a cunoştinţelor.   

Instrucţia include toată varietatea de tipuri de predare fiind un spaţiu deschis exersării unor 

stiluri de predare adaptabile şi concretizării puzzle-urilor instrucţionale anticipate, proiectate 

şi ajustării lor la situaţia concretă evidenţiată în clasă (managementul clasei/grupului, tipurile 

de prezentare, interacţiunile, activităţile în grup, păstrarea disciplinei, umorul, dozarea 

întrebărilor, învăţarea prin descoperire şi prin suscitarea curiozităţii elevilor.) 

Evaluarea  apare concepută ca o extensie a instruirii incluzând achiziţionarea informaţiilor 

concludente despre modul în care s-a produs învăţarea, verificarea înţelegerii, identificarea  

eventualelor erori, dar şi autoevaluarea performanţelor individuale.  

Reflecţia se realizează în urma acţiunii feedback-ului presupunând revizuirea, reconstruirea, 

refacerea şi analiza critică a abilităţilor didactice personale, urmate de sintetizarea acestor 

observaţii în vederea instituirii unor schimbări care pot îmbunătăţi prestaţia profesorului 

respectiv. 

Prin intermediul actelor didactice care sunt „gândite” şi „rezonabile”, cadrul didactic 

dobândeşte un nou tip de comprehensiune a finalităţilor procesului educaţional, a materiei 

predate, a competenţelor ce se cer formate, a  elevilor şi a mecanismelor psihopedagogice 

în general. În această etapă se reconstruieşte o nouă poveste pentru  un nou puzzle de 

predare şi învăţare.  



 
 

10 

 

 

 Aplicație  

Pornind de la modelul gândirii pedagogice al lui Shulman, identificați acțiunile pe care le veți 

parcurge înainte și după desfășurarea unei activități didactice la o clasă de elevi, la alegere: 

Activitatea Acțiuni de parcurs 

Comprehensiunea  

Transformarea  

Instrucția  

Evaluarea  

Reflecția  

 

Pentru asigurarea calității procesului didactic, specialiștii recomandă de asemenea: 

 Utilizarea strategiilor de învățare activă 

Majoritatea elevilor nu se poate concentra să asculte o prelegere a profesorului mai mult 

de 10 – 15 minute. Cercetările demonstrează că elevii pot reproduce 70% din informațiile 

prezentate în primele 10 minute și doar 20% din informațiile prezentate în ultimile 10 minute 

ale unei prelegeri. 

Prin urmare, pentru a fi eficienți, este nevoie să integrăm cât mai multe secvențe de 

învățare activă, care să pună elevul în contact direct cu materia de studiat. În acest sens, 

puteți utiliza următoarele strategii de învățare activă: 

- Interogarea autorului 

- Jurnalul dublu 

- Atelierul de lectură și scriere 

- Diagrama Venn 

- Matricea conceptului 

- Hărțile conceptuale 

 Utilizarea strategiilor de învățare prin cooperare 

Există multe stategii care promovează învăţarea prin cooperare şi care sunt, în acelaşi timp, 

foarte uşor de organizat și aplicat. Pentru a fi eficiente, acestea trebuie să includă 

următoarele elemente (Johnson, 1998): 
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- interdependență pozitivă: membrii echipei sunt obligați să se bazeze unul pe 

altul pentru a atinge obiectivul 

- responsabilitate individuală: toți membrii echipei sunt responsabili pentru a 

face partea lor de sarcină și pentru a înțelege finalitatea/ pentru a contribui la 

realizarea produsului final 

- promovarea interacțiunii: membrii echipei își furnizează reciproc orientare și 

feed-back 

- lucru în echipă: încurajarea dezvoltării abilităților de comunicare, de 

gestionare a conflictelor și de luare a deciziilor în comun 

- autoevaluarea funcționării echipei 

Vă recomandăm următoarele strategii de învățare prin cooperare: 

- Gândiți/ lucrați în perechi/comunicați 

- Predarea reciprocă 

- Mozaic 

- Comerțul cu probleme 

- Investigația în comun 

Dacă analizăm strategiile didactice din perspectiva calității, simpla lor aplicare nu este 

suficientă. În multe cazuri, strategiile moderne de instruire se aplică de o manieră formală, 

neînțelegându-se în profunzime rolul acestora pentru stimularea învățării elevilor. 

Astfel, simpla dispunere a mobilierului pentru lucrul pe grupe fără a proiecta, 

coordona și evalua procesul de învățare nu conduce la rezultatele așteptate. 

Pentru a avea eficiență, aplicarea strategiilor didactice interactive trebuie însoțită de 

respectarea câtorva principii:  

 parteneriatul autentic între cadrul didactic și elevi – fiecare părere este luată în 

considerare și valorificată în demersul învățării; atât elevul, cât și cadrul 

didactic colaborează și participă în egală măsură la producerea învățării. 

 negocierea – posibilitatea ca elevii să poată influența activitatea din clasă prin 

participarea lor, prin experiențele valoroase ce care dispun și în acord cu 

interesele lor de cunoaștere 

 responsabilitatea și responsabilizarea – implicarea fiecărui elev în organizarea 

activităților de învățare, realizarea sarcinilor de lucru, acordarea feed-back-ului 

etc 

 stimularea inițiativei – valorizarea ideilor elevilor, a contribuției acestora la 

construirea învățării 

 respect și toleranță – valorizarea părerilor diferite, a diferențelor între elevi ca 

sursă de învățare și dezvoltare. 
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               Aplicație  

Analizați situația de învățare ilustrată mai jos din perspectiva calității: 

Profesorul: Am o întrebare la care aş vrea să ne gândim înainte de a începe nouă lecție la 

matematică despre fracţii. Puteţi să vă gândiţi la situaţii în care utilizăm fracţiile în viaţa de zi 

cu zi? Aş vrea să folosim strategia Gândiţi – Lucraţi în perechi – Comunicaţi ca să discutăm 

ideile. Aveţi câteva minute să vă gândiţi la răspunsuri şi când eu voi da semnalul, întorceţi-vă 

către coleg şi spuneţi-i la ce v-aţi gândit. După aceea, veţi comunica răspunsurile voastre 

întregii clase. 

(Profesorul aşteaptă două minute ca elevii să se gândească la răspunsuri.) Acum întorceţi-vă 

către coleg şi discutaţi despre situaţiile la care v-aţi gândit. 

Mark către Natalie: M-am gândit că folosim fracţiile atunci când împărţim mâncarea. Ca la 

pizza. Dacă ai opt felii de pizza şi vrei ca şi altcineva să aibă aceeaşi cantitate ca şi tine de 

pizza, trebuie să socoteşti feliile. Tu la ce te-ai gândit? 

Natalie către Mark: Şi eu m-am gândit la mâncare, dar după aceea m-am gândit că şi banii 

pot fi priviţi ca fracţii. Ca patru sferturi care fac un dolar şi cinci monede de 10 cenţi care fac 

50 de cenţi. Sunt multe feluri de a împărţi banii ca părţi ale unei sume mai mari. 

Profesorul: Acum că aţi avut ocazia să vă împărtăşiţi ideile colegului, decideţi care dintre voi 

va comunica ideile întregii clase. 

Mark: Natalie şi cu mine am vorbit despre cum poate fi împărţită mâncarea în fracţii, cum e 

pizza. Am discutat şi despre cum banii pot fi văzuţi ca fracţii. Sunt sume mai mici care dau 

împreună sume mai mari şi ne-am gândit că aşa este şi o fracţie. 

Profesorul: Ambele idei sunt foarte bune. Vă mulţumim că ni le-aţi comunicat şi nouă. 

 

Evident că un rol extrem de important îl are demersul reflexiv realizat după aplicarea 

acestor strategii didactice. Întrebări de tipul: ”ce a mers bine?”, ”unde aș fi putut face altfel?”, 

”cum aș fi putut facilita învățarea elevului X?”, ”ce pot îmbunătăți în aplicarea strategiei?” 

sprijină procesul de evaluare a calității demersului didactic și de optimizare a intervențiilor 

ulterioare. 
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               Aplicație  

Valorificând informațiile teoretice oferite, precum și documentele pe care le elaborați în mod 

curent pentru planificarea și realizarea activităților didactice, elaborați o listă de dovezi pe 

care le puteți furniza Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității: 

B.Domeniul ”Eficacitate educațională”, 2.1. Proiectarea curriculum-ului; 2.2. Realizarea 

curriculum-ului 

Descriptori Dovezi 

Există planificarea corespunzătoare a conţinuturilor 

învăţării pentru toate disciplinele/modulele din 

curriculum. 

 

Proiectarea unităţilor de învăţare promovează şi 

încurajează centrarea pe elev. 

 

Utilizarea auxiliarelor curriculare, echipamentelor şi 

materialelor de studiu 

 

Adecvarea strategiilor şi a metodologiei didactice la 

specificul cultural al populaţiei şcolare  şi la 

motivaţia fiecărui elev 

 

Realizarea, conform prevederilor legale în vigoare, a  

programelor de educaţie diferenţiată (pentru copiii 

cu cerinţe educative speciale – provenind din 

grupuri defavorizate social sau predispuse la 

abandon şcolar, pentru copii supradotaţi etc) 

 

 

  Reflecție 

Comentați afirmația lui Nicolas Poussin: 

”Ceea ce merită să fie făcut merită să fie bine făcut.” 
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Pentru informații suplimentare, consultați: 

www.aracip.edu.ro 

www. calitate–in-educație.ro 

www.ieq.org 

și modulul ”Stiluri de predare/ Stiluri de învățare” elaborat în cadrul aceluiași proiect 

 

Exercițiu creativ 

Elaborați o grilă de observare a lecției din perspectiva asigurării calității procesului didactic.  

 

 

 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

           Extindere       
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1.2. Servicii de sprijin educațional centrate pe elev 

 

 

 

 

 

Citiți următoarea poveste: 

Povestea unui strop de ploaie 

 

A fost o vreme când toţi eram unul şi acelaşi...nor. Nu m-aş fi gândit niciodată că la 

un moment dat o să ne despărţim. Nu eram pregătit pentru aşa ceva pentru că totul s-a 

întâmplat atât de repede...(...). 

Sus, în norul nostru, că aşa ne plăcea să îi spunem, era grozav de bine! Şi zic asta 

cu atât mai mult cu cât acolo eram toţi la fel. Împreună formam un nor alb, pufos şi moale. 

Eram în continuă mişcare şi era aşa de plăcut să te laşi mânat de curenţii de aer.  

        S-a întâmplat ca într-o zi să ni se alăture un alt nor care nu era deloc prietenos, iar în 

spatele nostru goneau şi alţii. Nu ştiam ce urma să se întâmple şi fără să îndrăznesc să 

întreb pe cineva ceva, am auzit în urma noastră zgomote asurzitoare. Erau de fapt tunetele 

(...). 

         Şi aşa s-a întâmplat, norul nostru atât de alb, s-a transformat, împreună cu alţi nori, în 

unul negru, iar noi, stropii de ploaie ne-am despărţit unul câte unul. 

- Până aici ne-a fost! Cu bine, prieteni dragi! se auzeau peste tot glasuri. Poate o să ne 

revedem pe pământ! şi îi vedeam cum coboară cu repeziciune. 

          Numai eu dintre toţi rămâneam în urmă, mă împiedicam, mă rostogoleam, mă ridicam 

din nou, iar zborul meu pe pământ era mult îngreunat...Dar oare de ce? 

M-am uitat cu atenţie la cei din jurul meu. Erau stropi mari şi grei, numai că eu eram 

mai mititel. Să fie din cauza asta? 

           Ceilalţi au început să strige batjocoritor în urma mea: 

- Hei, ciudatule, tu de unde vii? Îi vedeam cum şuşoteau şi zâmbeau, uitându-se la mine.  

Am înţeles imediat că sunt mai altfel decât ceilalţi. Dar cu ce sunt eu de vină? Chiar aşa, 

de ce trebuie să îndur toate astea? M-aş fi ascuns să nu mă vadă nimeni, dar unde aş fi 

putut face una ca asta? Între toţi ceilalţi nu era nimeni lângă mine care să mă înţeleagă şi mă 

simţeam singur şi trist. Cine m-ar putea înţelege? 

  Provocare 
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În contextul asigurării calității, în procesul de educaţie sunt scoase la lumină cele mai 

bune resurse ale fiecărui elev astfel încât acesta să poată arăta ceea ce ştie, să poată 

înţelege nivelul la care a ajuns şi ce este necesar să facă în continuare.  

Aplicarea principiilor asigurării calității în educație se realizează prin acele strategii 

educaţionale care demonstrează: 

 o nouă viziune a cadrului didactic asupra clasei de elevi 

 noi roluri asumate de către profesori şi elevi 

 folosirea unei diversităţi de strategii de diferenţiere 

 apelul la specialiști pentru asigurarea serviciilor de sprijin medical, psihologic, 

educațional etc. 

Pentru a sprijini dezvoltarea unui sistem de educaţie de calitate, au fost create o serie 

de metodologii de asistenţă în predare (BECTA 2004).  

Unele dintre cele mai importante sunt:  

 Predarea iconică: Profesorii folosesc tehnica socratică de adresare a întrebărilor 

pentru a încuraja elevii să se gândească mai profund la un anumit subiect. Li se 

poate cere elevilor să evalueze moralitatea unui personaj dintr-o lucrare sau să 

analizeze un eveniment istoric dintr-o altă perspectivă.  

 Respectarea ritmului personal de învăţare: Elevii sunt pre-testaţi anterior 

introducerii unei noi unităţi de învăţare. Dacă profesorul este convins că elevul a 

ajuns să stăpânească deja materialul, elevul va lucra independent în cadrul unor 

activităţi care presupun un ritm mai alert şi o consolidare şi îmbogăţire a cunoştinţelor 

deja dobândite. Respectarea ritmului de învăţare este eficientă în sprijinirea elevilor 

cu abilităţi într-un domeniu.   

 Centre de învăţare: Elevii lucrează independent sau în grupuri mici la un proiect mai 

complex (transdisciplinar). 

 Proiecte independente: Elevii care manifestă un interes puternic faţă de o anumită 

disciplină pot lucra împreună cu profesorul sau un îndrumător din cadrul comunităţii 

pentru a elabora un plan de studiu independent al domeniului de interes. Atât în cazul 

centrelor de învăţare, cât şi în cel al proiectelor independente, ideea de activitate în 

      Repere teoretice 
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afara sălii de clasă şi în interiorul comunităţii, de multe ori cu sprijinul tehnologiei, 

câştigă teren.  

 Sarcini gradate: Profesorul concepe o varietate de sarcini în jurul aceluiaşi concept 

cheie. Aceste sarcini sunt elaborate ţinând seama de diferite niveluri de pregătire a 

elevilor. În timp ce elevii au o oarecare libertate de alegere, profesorul poate orienta 

anumiţi elevi spre sarcini mai complexe. Sarcinile gradate au legătură directă cu 

diferenţierea după sarcină.    

 Contracte: Elevii care nu au lipsit de la unităţi tematice întregi pot elabora un contract 

de învăţare cu profesorul care să le permită să lucreze în cadrul activităţilor de 

consolidare şi îmbogăţire a cunoştinţelor deja dobândite organizate în timpul instruirii 

desfăşurate în clasă, instruire pe care profesorul este de acord că elevul o 

stăpâneşte. Noţiunea de contract poate constitui o surpriză pentru unii profesori; cu 

toate acestea, contractul s-a dovedit a fi o modalitate utilă de a ajunge la un acord cu 

elevii asupra obiectivelor. Contractele se folosesc de multe ori şi în legătură cu 

obiective comportamentale. 

 

               Aplicație  

Ce metodologii de asistență în predare ați utilizat până acum? 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Care au fost rezultatele concrete ale aplicării acestora? 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Cum puteți îmbunăți aplicarea acestora în lumina noilor informații? 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Dincolo de ceea ce cadrul didactic poate face pentru a asigura învățarea fiecărui elev, 

sunt situații în care este nevoie de servicii de suport suplimentare, pentru elevii cu dificultăți 

de învățare și adaptare școlară. Existența și punerea la dispoziția elevului a acestor servicii 

reprezintă indicatori ai calității educației în unitatea școlară. 

Utilizarea unor astfel de servicii contribuie la diversitatea tipurilor de informaţii pe care 

profesioniștii din educație le utilizează pentru a preveni problemele şi a sprijini fiecare elev în 

procesul de învăţare în cadrul şcolilor de masă. Acest demers plasează profesioniștii în 

centrul procesului, prin faptul că adună date, le analizează, planifică şi realizează intervenţii.  

Astfel, pentru servicii de sprijin educațional, cadrul didactic poate apela la profesorul 

de sprijin/itinerant, dacă școala are un astfel de profesor sau la serviciile unui centru școlar 

pentru educație incluzivă. 

Pentru servicii de orientare și consiliere, probleme de adaptare și de comportament, 

cadrul didactic poate lucra în parteneriat cu consilierul școlar din unitatea școlară sau cu un 

consilier din cadrul Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică. 

Pentru a facilita relația școală – comunitate, a preveni abandonul școlar al unor elevi, 

putem apela la serviciile de mediere școlară asigurate de mediatorul școlar sau comunitar de 

la nivelul localității sau al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională. 

Cadrele didactice și alți specialiști implicați în procesul educațional sunt persoanele care 

pot obţine şi exploata informaţii din procesul de învăţare şi activităţile desfăşurate de elevi, 

dar şi informaţii furnizate de părinţi despre copiii lor.  

            Aplicație  

Citiți următorul studiu de caz: 

G. M. provine dintr-o comunitatate foarte săracă de la marginea oraşului. Profesorii 

povestesc că încă din clasele primare a avut dificultăţi de adaptare deoarece vorbeşte acasă 

o altă limbă decât cea în care învată la şcoală. Deşi în clasele primare aceste dificultăţi s-au 

atenuat semnificativ, de la începutul clasei a V a ele au revenit, iar profesorii se plâng că nu 

au timp şi nici nu ştiu cum să îl sprijine. Se întâmpla destul de des să se plictisească şi să 

deranjeze şi pe ceilalţi elevi, chiar dacă a fost aşezat singur în ultima bancă. 

 

Căror specialiști ne putem adresa pentru a asigura servicii de sprijin acestui elev? 
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Cunoscându-şi mai bine elevii, cadrele didactice au mai multe şanse de a veni în sprijinul 

lor în procesul învăţării. Predarea e mai eficientă dacă se înţelege individualitatea fiecărui 

elev și se asigură serviciile de sprijin corespunzătoare nevoilor. Datele individuale corecte şi 

reale asigură cadrelor didactice libertatea de a adapta soluţii personalizate cu ajutorul cărora 

elevii pot obţine rezultate şcolare mai bune. În plus, dacă întrebuinţează în mod adecvat 

informaţiile individuale relevante, cadrele didactice îşi vor consolida expertiza educaţională şi 

îşi vor spori reputaţia educaţională. 

               Aplicație  

Valorificând informațiile teoretice oferite, precum și activitățile pe care le întreprindeți în mod 

curent pentru sprijinirea învățării și adaptării elevilor, elaborați o listă de dovezi pe care le 

puteți furniza Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității: 

A.Domeniul ”Capacitate instituțională”, 2. Management operațional, 2.3. Asigurarea 

serviciilor medicale pentru elevi 

Descriptori  Dovezi 

Asigurarea  serviciilor medicale pentru 

elevi, conform legislaţiei în vigoare.  

 

Existenţa procedurilor de asigurare a 

serviciilor medicale de urgenţă. 

 

A. Domeniul ”Capacitate instituțională”, 2. Management operațional. 2.5. Asigurarea 

serviciilor de orientare și consiliere pentru elevi 

Descriptori de calitate Dovezi 

Asigurarea serviciilor de orientare şi 

consiliere pentru elevi, conform 

legislaţiei în vigoare – de preferinţă prin 

cabinete proprii. 

 

 
 

 

  Reflecție 

Comentați afirmația lui Clive Staples Lewis 

”Sarcina profesorului din zilele noastre nu este de a doborâ jungla, ci de a iriga deșertul”. 
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Pentru informații suplimentare, consultați: 

www.acces-la-educatie.edu.ro/index.php 

www.isjcj.ro/crei/main.htm 

http://www.euroguidance.ise.ro 

și modulul ”Consiliere educațională” elaborat în cadrul aceluiași proiect 

 

Exercițiu creativ 

Elaborați o hartă / schemă integrativă a colaborării cu profesioniști din diverse servicii de 

sprijin pentru elevi. 

 

 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

        Extindere          
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1.3. Calitatea mecanismelor de  evaluare și feedback 

 

 

 

 

 

 

”Oferiți de fiecare dată un feedback pozitiv și asigurați-vă că feedback-ul care ajunge la elev 

este corect înțeles de către acesta!” 

(Ion-Ovidiu Pânișoară, ”Profesorul de succes,59 de principii de pedagogie practică”) 

 

 

 

 

 

O posibilă definire a evaluării de calitate pune accent pe abordarea evaluării ca un 

proces care sprijină și promovează învăţarea pentru toţi elevii. Scopul general al evaluării de 

calitate este ca toate politicile şi procedurile de evaluare să sprijine şi să dezvolte o 

incluziune de succes şi participarea tuturor elevilor. 

Principiile care stau la baza unei evaluări de calitate sunt: 

 toate procedurile de evaluare ar trebui utilizate pentru informarea şi promovarea 

învăţării pentru toţi elevii; 

 toţi elevii ar trebui să aibă dreptul de a lua parte la toate procedurile de evaluare; 

 nevoile diferitelor categorii de elevi ar trebui luate în calcul şi prevăzute în politicile 

de evaluare; 

 toate procedurile de evaluare ar trebui să fie complementare şi să informeze 

reciproc atât cadre didactice cât și părinți/factori implicați; 

 toate procedurile de evaluare ar trebui să „celebreze” diversitatea prin 

identificarea şi valorificarea rezultatelor şi progresului individual al fiecărui elev; 

Pentru a putea vorbi despre calitatea evaluării, trebuie să respectăm o serie de condiții: 

 evaluarea  implică o serie de posibile metode şi strategii pentru evaluarea 

elevului; elementul cheie al acestor posibile abordări este că toate colectează 

dovezi clare despre învăţarea elevului; 

  Provocare 

      Repere teoretice 
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 metodele de evaluare raportează despre produsele sau rezultatele învăţării, dar 

în acelaşi timp furnizează cadrelor didactice informaţii despre cum să dezvolte şi 

să îmbunătăţească pe viitor procesul de învăţare pentru un elev sau un grup de 

elevi; 

 luarea de decizii pe baza evaluării se face plecând de la o serie de surse care 

sunt bazate pe acţiuni şi prezintă dovezi de învăţare colectate într-o anumită 

perioadă de timp (şi nu la un moment dat) 

 o gamă largă de metode de evaluare sunt necesare pentru a garanta o largă 

acoperire a evaluării (şcolară şi nu numai); 

 metodele de evaluare ar trebui să ţintească către furnizarea de „informaţii ca 

valoare adaugată” despre progresul în învăţare şi dezvoltarea elevului, şi nu 

informaţie furnizată „instantaneu”; 

 orice informaţie furnizată de evaluare ar trebui contextualizată, iar mediul 

educaţional, precum și orice alt factor ce ține de mediul familial şi poate influenţa 

procesul de învăţare al elevului, trebuie luat în calcul; 

 procedurile utilizate în evaluare ar trebui dezvoltate pe baza  conceptelor şi a 

valorilor comune pentru evaluare şi de asemenea pentru incluziune, ca şi 

principiile participării şi colaborării între diferiţi factori implicaţi în evaluare. 

 orice evaluare ar trebui să aibă ca scop motivarea copilului oferindu-i şi 

perspective ale implicării în propriul proces de învăţare ca sursă de motivare. 

 evaluarea de calitate înseamnă implicarea activă a cadrelor didactice, elevilor, 

colegi şi a altor potenţiali evaluatori sau participanţi în procesul de evaluare. 

 

  Reflecție 

Cum  pot fi făcute accesibile metodele de evaluare la diferitele nevoi de învățare ale elevilor 

din clasa mea?  

Pot fi şcoala, mediul familial şi alţi factori de mediu luaţi în calcul într-o evaluare contextuală 

şi nu una centrată pe elev? 
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Pentru a realiza o evaluare de calitate, vă sugerăm următoarele:: 

 Planificați cu atenție evaluarea pentru toți elevii; realizați-o în parteneriat cu 

colegii de la nivelul catedrei de specialitate. 

 Planificați activitățile de învățare plecând de la rezultatele evaluării. 

 Colectați informațiile relevante despre elevii dumneavoastră utilizănd surse 

diverse; înregistrați aceste informații pentru a vă putea fi utile mai târziu. 

 Analizați toate informațiile culese și realizați profilul educațional al fiecărui elev. 

 Asigurați-vă că ați evaluat abilitățile și deprinderile elevilor, dar și nivelul de 

dezvoltare socială și emoțională.  

 Utilizați procedurile, metodele şi instrumentele de evaluare care să sprijine 

procesul de predare/învăţare şi progresul tuturor elevilor. Toate procedurile de 

evaluare ar trebui să fie în legatură cu curriculumul şcolii și să urmărească 

furnizarea diverselor dovezi despre învăţarea elevilor. 

 Asigurați-vă că evaluarea realizată colectează dovezi clare despre învăţarea 

fiecărui elev. 

 Colectați prin evaluare dovezi de învăţare pentru o anumită perioadă de timp şi 

nu la un moment dat. 

 Dezvoltați abordări complexe de evaluare care să nu fie centrate doar pe 

identificarea punctelelor slabe ale elevului în procesul de învăţare şi evaluare. 

 

               Aplicație  

Proiectați un scenariu de activitate în care metodele de evaluare să se adreseze elevilor cu 

diferite nevoi de învățare și dezvoltare. 

 

 Identificați modul în care puteți evidenția punctele tari și cele slabe privind realizarea 

obiectivelor curriculare ale fiecărui elev din clasă. 

 

Identificați două modalități prin care să comunicați elevilor și părinților rezultatele evaluării. 

 

La fel de important în asigurarea calității în educație este feedback-ul acordat elevilor. 

Acesta poate susține sau dimpotrivă, îngreuna învățarea.  



 
 

24 

 

Acordarea feed-back-ului este eficientă dacă îndeplinește o serie de cerințe: 

– Fiţi descriptivi: relataţi în mod cât mai obiectiv posibil, ce aţi văzut că făcea sau ce 

aţi auzit că spune elevul; 

– Nu etichetaţi și nu folosiți idei preconcepute: descrieţi comportamentul şi renunţaţi 

la etichete; de exemplu, spuneţi mai bine: “Nu ai respectat sarcina pe care împreună 

am hotărât să o respectăm” în loc de “ca de obicei, ești un elev iresponsabil şi vreau 

să ştiu ce ai de gând să faci în legătură cu aceasta”; 

– Nu exageraţi:  a spune: “întârzii întotdeauna la oră” este probabil neadevărat şi în 

consecinţă nedrept; aceasta îl îndeamnă pe cel ce primeşte feedback-ul să 

comenteze în contradictoriu exagerarea în loc să răspundă la problema reală; 

– Nu fiţi “judecător”: cuvinte ca “rău”, “cel mai rău” şi “ar trebui” vă plasează pe 

poziţia unui părinte dojenitor; aceasta îndeamnă persoana care primeşte aceste 

comentarii să răspundă ca un copil; 

– Vorbiţi în numele dumneavoastră: nu vă referiţi la persoane anonime sau care nu 

sunt de faţă; evitaţi afirmaţii de genul: “toți profesorii s-au plâns...”. 

– Formulaţi problema ca pe o afirmaţie, nu ca pe o întrebare: comparaţi ”când ai de 

gând să-ți revizuiești comportamentul” cu “mă deranjează că întârzii la oră” ; 

– Centrați-vă pe acordarea de feedback pozitiv 

– Ajutaţi-i pe elevi să audă şi să accepte feedback-ul pozitiv: când daţi feedback 

pozitiv, mulţi elevi se simt stingheriţi când li se spun lucruri bune despre ei. 

               Aplicație  

Elevii din clasa dumneavoastră tocmai au câștigat un concurs între clase. Vă simțiți foarte 

mândru că sunteți profesor diriginte la această clasă. 

Acordați-le feedback. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Pentru ca mecanismele de feedback și evaluare să vină în sprijinul învățării și 

dezvoltării potențialului elevului trebuie să aibă în vedere că cel mai important scop al 

oricărei forme de evaluare este promovarea învăţării şi a participării fiecărui elev. 

               Aplicație  

Valorificând informațiile teoretice oferite, precum și activitățile pe care le întreprindeți în mod 

curent pentru evaluarea elevilor, elaborați o listă de dovezi pe care le puteți furniza Comisiei 

de Evaluare și Asigurare a Calității: 

B. Domeniul ”Eficacitate educațională”, Criteriul b) Rezultatele învățării, Subcriteriul 1. 

Performanțele școlare 

1.1. Evaluarea rezultatelor școlare 

Descriptori Dovezi 

Planificarea activităţilor de evaluare ( iniţiale, 

curente, finale) la nivelul  catedrei de specialitate şi 

la nivelul unităţii de învăţământ. 

 

Realizarea activităţilor de evaluare pe baza 

standardelor naţionale în vigoare. 

 

 Înregistrarea activităţilor de evaluare în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

Aplicarea sistemului de notare prevăzut de 

legislaţia în vigoare pentru tipul respectiv de 

instituţie de învăţământ sau, în lipsa acesteia, 

conform unui sistem propriu. 

 

Existenţa unor criterii clare şi cunoscute de către 

profesori, elevi şi părinţii acestora privind succesul 

şcolar şi recompensarea rezultatelor şcolare 

deosebite, precum şi privind insuccesul şcolar şi 

consecinţele acestuia. 

 

Urmărirea evoluţiei performanţelor şcolare utilizând 

sistemul naţional de indicatori privind educaţia. 

 

 Realizarea raportărilor solicitate de instituţiile 

abilitate prin lege (din cadrul sistemului de 
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învăţământ şi din afara acestuia).  

Realizarea raportărilor publice faţă de principalii 

purtători de interese de la nivelul şcolii şi al 

comunităţii. 

 

C. Domeniul ”Managementul calității”, Optimizarea procedurilor de evaluare a învățării 

Datele privind progresul şi dezvoltarea elevilor se 

culeg şi se înregistrează în mod sistematic. 

 

Existenţa, dacă este cazul, a unor planuri 

remediale privind progresul şi dezvoltarea elevilor. 

 

Realizarea periodică a activităţilor de evaluare a 

satisfacţiei elevilor şi / sau a părinţilor acestora 

precum şi a altor purtători de interese relevanţi 

(angajatori, autorităţi publice locale etc.) faţă de 

rezultatele şcolare, extraşcolare şi generale ale 

activităţii instituţiei de învăţământ. 

 

 

  Reflecție 

Reflectați asupra sintagmei: ”Este dreptul tuturor elevilor de a fi implicaţi direct în procesul de 

evaluare”. 
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Dacă doriți să aflați mai multe despre conceptul de evaluare în sprijinul învățării, vă 

recomandăm să răsfoiți ghidul ”Evaluarea în sprijinul învățării. Ghid pentru cadre didactice ” 

(Văcărețu, A., Ruoho, K., Pop, M, EDP, 2007) 

Informații utile veți găsi și în modulul ”Evaluarea formativă în contextul învățării” elaborat 

în cadrul aceluiași proiect 

 

Exercițiu creativ 

Elaborați un instrument de colectare a feedback-ului de la elevi. 

 

 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

          Extindere        
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CAPITOLUL 2: CALITATEA MEDIULUI EDUCAȚIONAL 

 

2.1. Calitatea mediului fizic și psihosocial. Mediul educațional incluziv 

 

 

 

 

 

Cum facem pentru a ne asigura că toți elevii noștri se simt bine-veniți și valorizați în clasă? 

Ce înseamnă mediul educațional incluziv? 

 

 

 

 

 

Un răspuns simplu ar fi... 

 Un mediu şcolar în care toţi elevii să se simtă confortabil şi bineveniţi, care să 

sugereze o cultură şcolară prietenoasă şi care să îi încurajeze pe părinţi şi pe membrii 

comunităţii să viziteze şcoala şi să participe la activităţile acesteia. 

 

Pentru a operaţionaliza acest concept, putem să identificăm o serie de întrebări de 

verificare, care să ne ajute în demersul nostru de a realiza un mediu şcolar incluziv, 

prietenos pentru elevi, cadre didactice, părinţi si ceilalţi membri ai comunităţii: 

 Cum arată clasa?    

 Cum arată holurile şcolii? 

 Cum arată şcoala în ansamblul său? 

 Cum ne simţim în clasă şi  în şcoală ca părinţi, elevi, cadre didactice? 

Organizarea clasei….Primul pas… 

La şcoală, copiii pot fi veseli sau trişti, exuberanţi sau melancolici. Toţi se simt însă 

valorizaţi într-o clasă prietenoasă, cu cadre didactice apropiate lor, dar exigente în acelaşi 

timp, cu elevi care dezvoltă trăiri afective pozitive. Ambientul clasei/şcolii trebuie să aibă 

propria sa identitate, să devină locul unde copilul se simte bine, un mediu care să-l 

reprezinte. 

  Provocare 

      Repere teoretice 
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 Fiecare colţişor al clasei trebuie să transmită un mesaj coeziv, reprezentând atât 

colectivul, cât şi pe fiecare elev în parte. 

Un alt indicator în evaluarea unui mediu şcolar incluziv este reprezentat de imaginea 

pe care o întâlneşti când intri pentru prima dată într-o şcoală:  

 îți este uşor să te orientezi către locurile din şcoală care te interesează (cancelarie, 

săli de clasă, camera părinţilor)? 

 există indicatoare care să-ţi uşureze explorarea? 

 panourile de afişaj sunt accesibile tuturor (sunt scrise suficient de mare şi lizibil, 

mesajele importante sunt scrise  inclusiv în limbile minorităţilor etnice din 

comunitate)? 

 pot intra cu uşurinţă în şcoală persoanele cu dizabilităţi? 

 produsele afişate reflectă culturile locale şi o politică incluzivă? 

               Aplicație  

Evaluați mediul educațional din școală utilizând următoarea grilă: 

Indicator de evaluare Da  Nu 

Spațiile școlii sunt accesibile pentru toţi elevii și profesorii   

La intrarea în şcoală, există indicatoare care orientează vizitatorii 

către punctele cheie ale şcolii. 

  

Indicatoarele sunt clare şi prietenoase.   

Toate sălile de clasă sunt etichetate clar.   

Există panouri de afişaj pe care sunt reflectate culturile locale şi 

politica incluzivă. 

  

Pavoazarea holurilor şcolii reflectă elemente de cultură 

organizaţională şi diversitate culturală. 

  

Pavoazarea sălilor de clasă reflectă elemente de identitate a 

elevilor şi produse din activitatea acestora. 

  

Toate sălile de clasă sunt încălzite şi bine luminate.   

Băncile şi scaunele elevilor au mărimea adecvată şi sunt potrivite 

pentru activităţi individuale şi de grup.  

  

Spaţiile de depozitare şi rafturile sunt accesibile elevilor.   
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Cum ne simţim în clasă şi în şcoală ca părinţi, elevi, cadre didactice? 

 

În clasa de elevi nu este posibil să existe doi elevi identici din punct de vedere 

intelectual, afectiv sau comportamental. Fiecare este o entitate de sine stătătoare, un “EU” 

cu care să-ţi pui în acord strategiile de lucru.  

De aceea, spațiul clasei și al școlii trebuie să antreneze capacităţile intelectuale ale 

copilului, să trezească interesul şi curiozitatea, să activeze elevii ca participanţi efectivi în 

descoperirea noului.  

Nu ne propunem aici să tratăm nici una dintre modalitățile de amenajare a spațiului 

clasei cu valenţe activizatoare, ele se regăsesc foarte bine descrise în orice publicaţie de 

specialitate; în alegerea și aplicarea lor nu există REȚETE, aceasta depinzând de clasa de 

elevi şi de fiecare membru al ei. 

Ce ne-am propus este să împărtăşim câteva modalităţi de a face atât pe elevi, cât şi 

pe părinţi să se simtă parte a microuniversului pe care îl reprezintă şcoala (Extras din 

lucrarea „Paşi către incluziune”, înv. Opriș Stela): 

• “Sfatul clasei”  

Reprezintă o modalitate de a-i face pe copii să se simtă responsabili pentru ceea ce se 

întâmplă în clasă şi pentru luarea deciziilor în ceea ce îi priveşte. 

Este o structură compusă din toţi elevii clasei, care se reuneşte bilunar sau ori de câte ori 

este nevoie pentru a analiza evenimentele din clasă, de a lua decizii cu privire la 

desfăşurarea unor evenimente (pregătirea şedinţelor cu părinţii, decizii cu privire la 

pavoazarea clasei etc ). 

 

• Comisia “Împreună hotărâm!” 

 Aleasă prin votul liber exprimat al elevilor. Are responsabilităţi în analiza abaterilor de la 

regulile clasei şi de la regulile şcolii 

 

• “Echipa de întrajutorare” 

Acordă  ajutor elevilor aflaţi in dificultate. Are stabiliţi membri pentru următoarele 

responsabilităţi: ajutor în efectuarea temelor, ajutor pentru elevii cu dificultăţi de 

deplasare. 
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               Aplicație  

Identificați caracteristicile clasei incluzive după modelul: 

Ce se aude într-o clasă incluzivă?    Ce se vede într-o clasă incluzivă? 

____________________________   ____________________________ 

____________________________   ____________________________ 

____________________________   ____________________________ 

____________________________   ____________________________ 

Ce se simte într-o clasă incluzivă? 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Ce poate face şcoala pentru a îndeplini nevoia copiillor de interacţiune şi stimulare ? Cu cine 

poate colabora profesorul în acest scop?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

  Reflecție 

Din jurnalul unui profesor: 

” Elevii au devenit mai încrezători, mai comunicativi, mai cooperanți. Îmi descopăr elevii mai 

motivați pentru învățare, mai curioși, mai activi, parteneri minunați pentru realizarea unei 

invățări eficiente. Nu în ultimul rând, ar trebui să apreciez faptul că elevii mei sunt deschiși 

dialogului, se consideră egali, nemarginalizând colegii de altă etnie sau cu dizabilități, 

oferindu-le acestora ajutorul și colaborând în modul cel mai firesc cu putință.” 
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Dacă doriți să aflați mai multe despre calitatea mediului educațional vă recomandăm: 

 Iucu, R., (2006), Managementul clasei de elevi. Aplicații pentru gestionarea situațiilor 

de criză educațională, Iași, Ed. Polirom 

 Ulrich, C. , Managementul clasei. Învățare prin cooperare – ghid pentru profesori, Ed. 

Humanitas Educațional, Centrul Educația 2000+, Colecția ”Șanse egale” 

 Ionescu, M. , Managementul clasei. Un pas mai departe...Învățarea bazată pe proiect, 

Ed. Humanitas Educațional,  Colecția ”Șanse egale” 

 Rădulescu, E. și Tîrcă, A., “ O şcoală prietenoasă”, Editura  Humanitas,  Centrul 
Educaţia 2000+  

 Modulul Consiliere educațională, elaborat în cadrul aceluiași proiect 
 

Exercițiu creativ 

Elaborați un chestionar prin care să evaluați opinia elevilor/ părinților despre modul în care 

se simt în clasă / școală 

 

 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

      Extindere            
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2.2. Calitatea strategiilor de disciplină / securitate 

 

 

 

 

 

 

Priviți cu atenție fotografiile: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

O cunoaștere în profunzime a dificultăților curente sau potențiale cu care se confruntă 

elevii, cadrele didactice sau echipa managerială a unei școli în ceea ce privește siguranța la 

nivelul unității școlare este o condiție esențială pentru dezvoltarea unor măsuri de intervenție 

adecvate. 

  Provocare 

      Repere teoretice 

Vă provocăm să definiți o școală sigură pornind de 

la aceste fotografii. 

Cum asigurăm calitatea strategiilor de disciplină / 

securitate la nivelul unității școlare? 
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 Pentru a asigura calitatea strategiilor de disciplină / securitate este nevoie să ne 

raportăm la: 

 evaluarea tuturor riscurilor existente în spațiul școlar și în vecinătatea acestuia și 

elaborarea de strategii de diminuare / eliminare a acestora; 

 asigurarea unui mediu pozitiv de interacțiune și învățare, bazat pe reguli clare, 

negociate, înțelese și acceptate de către elevi și profesori; 

 consecvență în aplicarea regulamentului școlar și a regulilor clasei din partea 

profesorilor și a elevilor – un mediu pozitiv și securizat de interacțiune și învățare este 

asigurat prin consistență și consecvență în activitățile de zi cu zi și în mesajele 

transmise; 

 tratarea oricărui comportament problematic cu responsabilitate și ca pe o oportunitate 

de învățare – aplicarea strategiilor de disciplină au ca rol fundamental dezvoltarea 

responsabilității și a abilităților de viață independentă la elevi și nu funcția singulară 

de sancționare a greșelilor; 

 dezvoltarea / încurajarea unor rutine eficiente ale clasei, pentru aspectele 

administrative, pentru a nu apărea surse de ambiguitate și situații problematice; 

 elaborarea de proceduri de gestionare a problemelor de indisciplină. 

Strategiile eficiente de implementare a disciplinei școlare caută să încurajeze 

comportamentul responsabil, să asigure tuturor elevilor o experiență școlară satisfăcătoare și 

de asemenea să descurajeze comportamentul negativ. 

               Aplicație  

Cum putem diagnostica nivelul de siguranţă a elevilor (domeniul A „Capacitate instituţională”, 

criteriul a) „Structurile instituţionale, administrative şi manageriale”, subdomeniul 2, 

„Management operaţional”, indicatorul 2.4. „Asigurarea securităţii celor implicaţi în activitatea 

şcolară, în timpul desfăşurării programului”) ? 

- Prin observare:  

Ce observăm?_____________________________________________________________ 

Cum înregistrăm cele observate?______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Cum valorificăm înregistrările? ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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- Prin aplicarea de instrumente de cercetare: 

Ce instrumente? ___________________________________________________________ 

Cui aplicăm instrumentele?___________________________________________________ 

Cum valorificăm datele culese? _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

- Prin analiza documentelor  

Ce documente?____________________________________________________________ 

Ce informații ne pot furniza aceste documente? ___________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

În vederea evaluării securității și disciplinei la nivelul școlii, este importantă 

chestionarea tuturor actorilor de la nivelul acesteia: elevi, cadre didactice, părinți, 

reprezentanți ai comunității etc.  

Vă oferim o listă de întrebări utilă pentru diagnoză (”Prevenirea și combaterea 

violenței în școală”, Ghid practic pentru directori și cadre didactice, 2006) : 

1. Considerați că elevii se simt în siguranță în timpul petrecut în școală? 

2. Considerați că școala oferă siguranță profesorilor și elevilor? 

3. Care sunt cele mai importante pericole și amenințări cu care se confruntă în 

prezent elevii? Dar cadrele didactice? 

4. Credeți că se oferă suficient sprijin / suport pentru gestionarea situațiilor de 

indisciplină? 

5. Cunoașteți pericole generate de grupuri de tineri / adulți din vecinătatea școlii? 

Dați exemple. 

6. Care sunt problemele curente cu care vă confruntați în asigurarea disciplinei la 

nivelul clasei/ școlii? 

7. Care este frecvența de apariție a acestor probleme? 

 

  Reflecție 

Comentați afirmația lui J. Locke: 
”Bătaia și tot felul de pedepse corporale și umilitoare nu sunt mijloace de disciplină ce se 
cuvin să le întrebuințăm în educația copiilor din care vrem să scoatem oameni înțelepți, buni 
și cu inițiativă.” 
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Dacă doriți să aflați mai multe despre calitatea strategiilor de disciplină vă recomandăm: 

      www.ise.ro 

www.fdsc.ro/documente/247.ppt 

www.unicef.ro › Publicaţii › Educaţie 

și modulul ”Consiliere educațională” elaborat în cadrul aceluiași proiect 

Exercițiu creativ 

Elaborați un scurt eseu despre asigurarea disciplinei la nivelul școlii / clasei. 

 

 
 

 

 

 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

       Extindere           
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CAPITOLUL 3: CALITATEA CURRICULUM-ULUI ȘI A 

ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

 

3.1. Calitatea curriculum-ului la decizia școlii 

 

 

 

 

 

Dați câte un titlu situațiilor prezentate prin imaginile următoare, gândindu-le ca pe situații de 

învățare: 

     

________________ _____________________  ____________________  ________________ 

 

 

 

 

 

Un profesor eficient trebuie nu numai să cunoască în profunzime conținutul, să 

elaboreze obiective operaționale, să utilizeze metode, procedee și mijloace, să evalueze 

elevii, ci, mai ales, să integreze toate aceste elemente în activitatea ce se desfașoară la 

clasă.  

Analog notiunii fizice de câmp (magnetic, electric, dinamic etc.) am putea considera 

că toate aceste elemente constituie un câmp didactic în care interacțiunile se organizează 

după anumite reguli.  

  Provocare 

      Repere teoretice 
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În cadrul curriculum-ul la decizia școlii profesorul este cel care configurează întregul 

câmp didactic și stabilește regulile, toate acestea obligatoriu în funcție de nevoile și 

interesele elevilor, precum și de specificul comunității în care școala își desfășoară 

activitatea, astfel încât să transforme demersul educațional într-un veritabil prilej de creare 

de situații de învățare practice (vezi imagini), valoroase pentru elev și comunitatea căruia 

acest elev îi aparține. 

Pentru a asigura calitatea curriculum-ului la decizia școlii, trebuie îndeplinite o 

serie de caracteristici: 

1.  A opera în conformitate cu o platformă sau filozofie educațională formulată în 

interiorul școlii în acord cu viziunea, misiunea și țintele strategice ale acesteia 

2. A pune în acțiune o structură a învățării care să se potrivească obiectivelor 

educaționale și principiilor pedagogice întemeiate pe aceste direcții. 

3. A lucra în interiorul unei structuri organizaționale democratice, incluzând diverse 

instanțe decizionale (cadre didactice, elevi, părinți). 

4. A proiecta un mediu de învățare compatibil cu filozofia educațională a școlii și cu 

interesele elevilor. 

5. A aplica un sistem de evaluare internă a proceselor de predare – învățare (proiectând 

modalități de evaluare specifice), în scopul îmbunătățirii lor. 

 

Antrenarea în procese de luare a deciziilor în grup, obiectivele clare acceptate în comun 

și mai larga reprezentare a profesorilor, reflectând diverse abordari ale curriculumului, 

conduc la crearea unui climat de responsabilitate împărtășita și a unei motivații înalte pentru 

reușită. 

Alocarea judicioasă a timpului, a spațiului și a resurselor este o condiție care garantează 

realizarea fără probleme a CDȘ- ului, ceea ce înseamnă accesul fără dificultăți al experților, 

dialogul continuu și un sistem de feedback intern real.  

Daca acestea sunt condiții operaționale pentru toate școlile, următoarele sunt specifice 

fiecărei unități în parte:  

 Cum se implică elevii și părinții în luarea deciziilor privind CDȘ? 

 Cum își distribuie școala implementarea diferitelor decizii între echipe? 

  Cine evaluează gradul de implementare al CDȘ și calitatea acestuia? 

 Cum sunt organizate resursele ? 

 Care sunt modalitățile de cooperare între părțile implicate? 
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               Aplicație  

Valorificând informațiile teoretice oferite, precum și activitățile pe care le întreprindeți în mod 

curent pentru elaborarea și implementarea CDȘ, elaborați o listă de dovezi pe care le puteți 

furniza Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității: 

2. Domeniul ”Eficacitate educațională”, Curriculum 

2.1. Proiectarea curriculum-ului, 2.2. Realizarea curriculum-ului 

Descriptori Dovezi 

Existenţa strategiei de dezvoltare-proiectare 

a curriculum-ului la decizia şcolii / 

curriculum-ului în dezvoltare locală pentru 

fiecare nivel de şcolarizare, profil şi 

specialitate / calificare profesională din 

oferta şcolii. 

 

Revizuirea periodică a curriculumului la 

decizia şcolii / în dezvoltare locală pe baza 

rezultatelor autoevaluării, ale evaluării 

formative şi sumative. 

 

 

Unul dintre cele mai importante aspecte de care trebuie să ținem seama în proiectarea 

curriculum-ului la decizia școlii pe principii de calitate este coerența acestuia în raport cu 

curriculum-ul național. O ofertă educațională de calitate se realizează pe principii de 

coerență și completitudine, de relevanță în raport cu nevoile grupului țintă și de abordare 

responsabilă, în echipă, a dimensiunii curriculare. 

 

  Reflecție 

Care sunt factorii de influență în elaborarea și implementarea CDȘ?  
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www. edu.ro 

www.cnfp.ro/Downloads/Documents/Ghid-CDS.pdf 

http://www.ise.ro/Departamente/Curriculum.aspx 

 

Exercițiu creativ 

Elaborați un chestionar adresat elevilor pentru evaluarea gradului de satisfacție în legătură 

cu un opțional predat. 

 

 
 

 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

        Extindere          
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3.2. Calitatea activităților extracurriculare 

 

 

 

 

 

 

Un studiu recent arată că 40% dintre elevi sunt implicați sporadic în activități extracurriculare, 

dar că acestea nu corespund în mare măsură intereselor lor.  

Se poate însă și altfel... 

”La început debate-ul a fost o activitate extrașcolară în care m-am decis să ma implic pentru 

că-mi plăcea să vorbesc. Cu timpul am început să învăț cum se face un discurs și cum se 

susține un argument. Acum am învățat mult mai multe. Debate-ul nu înseamnă doar câteva 

argumente aruncate ca pe o masă de poker, să vedem cine câștigă. Debate-ul înseamnă 

muncă de echipă și dăruire; înseamnă prietenie și susținere; înseamnă motivație sau poate 

doar un pretext pentru a răspunde întrebări „tu știi ce vrei sa faci cu viața ta?”. Dar nu 

contează, datorită unor persoane speciale, pentru mine debate-ul înseamnă mult mai mult 

de-atât.” 

(Ana Radoveneanu, elev, membru al Clubului de dezbateri al Colegiului Național ”Ion 
Creangă”) 

 
”Dorinţa de a face totdeauna ceva nou, de a găsi noi metode de îmbunătăţire a ceea ce 

există, asta mă caracterizează. Îmi place să socializez, încerc să devin un perfecţionist şi un 

profesionist. Am ca hobby drumeţiile pe munte, violoncel-ul, dezbaterile, karate şi lectura. M-

am implicat în Harta Verde pentru a învăţa cum se lucreză în echipă sau cum se concepe un 

proiect de la zero. Ceea ce ne-a învăţat Harta Verde este util şi interesant... Am învăţat cum 

se face o hartă, cât de greu este să formezi o echipă unită care să funcţioneze şi cât de 

importantă este coordonarea pentru o echipă, cum să te implici nu doar pe hârtie ci şi pe 

“teren”. Am învăţat să fiu mai dezinvolt în faţa autorităţilor, am învăţat că orice lucru în viaţă 

începe cu un prim pas. Pentru mine, Harta Verde a fost un prim pas.” 

(Dan Demeter, elev voluntar Harta Verde) 

Vă provocăm să analizăm împreună calitatea activităților extracurriculare pe care le ofertăm 

elevilor, pentru ca acestea să devină realmente prilejuri de interacțiune, de dezvoltare de 

aptitudini, competențe și  abilități de viață. 

  Provocare 
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Problemele comportamentale ale elevilor, cum ar fi absenteismul, violența școlară etc 

reprezintă semnale de alarmă atât pentru cadrele didactice, cât și pentru părinți. Acestea 

perturbă mediul de învăţare şi duc la probleme sociale şi economice grave.  

Specialiștii susțin că dezvoltarea competențelor acestora de a răspunde adecvat 

situațiilor problemă cu care vin în contact este preferabilă încercării de prevenire / corectare 

(Dryfoos,1990; Werner & Smith, 1992). Aceștia consideră că participarea elevilor la activități 

extracurriculare, văzute ca alternative eficiente de petrecere a timpului liber, reprezintă surse 

importante de influență pozitivă în viața tinerilor (Olanda & Andre, 

1987).  

Un număr mare de cercetători au examinat avantajele participării tinerilor la activități 

extracurriculare, reliefând o serie de rezultate, după cum urmează: 

 Elevii / tinerii care participă la activități extracurriculare obțin note mai mari la 

evaluările curente (Marsh, 1992) 

 Elevii / tinerii care participă la activități extracurriculare obțin rezultate mai 

bune la testările standardizate (Gerber, 1996) 

 Elevii / tinerii care au participat la activități extracurriculare au continuat 

studiile (învățământ superior) (Hanks & Eckland, 1976) 

 Elevii / tinerii care participă la activități extracurriculare frecventează regulat 

școala (Mahoney & Cairns, 1996) 

 Elevii / tinerii care participă la activități extracurriculare au o stimă de sine 

ridicată (Marsh, 1992) 

De ce se întâmplă acest lucru? 

Unii cercetători au explicat că tinerii care participă la activități extracurriculare își 

dezvoltă o serie de abilități și competențe precum lucrul în echipă, abilitățile de comunicare și 

cele de leadership (Olanda & Andre, 1987). 

Alți cercetători au evidențiat factorul timp liber petrecut socialmente util prin 

implicarea în activități extracurriculare (Carnegie, 1992). De exemplu, s-a constatat că tinerii 

implicați în astfel de activități sunt mult mai puțin predispuși să fie victime sau să comită 

infracțiuni (Sickmund, Snyder & Poe- Yamagata, 1997).  

      Repere teoretice 
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Alte cercetări au evidențiat rolul valorilor promovate în aceste tipuri de activități și al 

internalizării acestor valori de către elevi. 

               Aplicație  

Inventariați activitățile extracurriculare care au avut cel mai mare succes la elevii din școala 

dumneavoastră. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ce tipuri de activități au avut cel mai mare succes? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Cum au fost ele promovate în rândul elevilor și al părinților? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ce a condus, după opinia dumneavoastră, la succes? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ce abilități și competențe au fost vizate a fi dezvoltate la elevi prin intermediul acestor 

activități? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Cum organizăm activități extracurriculare de calitate? 

Iată câteva sugestii: 

 participând la activitatea extracurriculară, elevii simt că sunt parte a unui grup și că 

fac lucruri speciale 
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 elevii au posibilitatea de a dezvolta relații nonformale cu covârstnicii și cu adulții 

 programul are ca scop să încurajeze elevii să-ți asume responsabilități, dar și să 

respecte o serie de norme și standarde  

 elevii pot să-și asume roluri de lideri, să organizeze evenimente cu impact pentru 

comunitatea din care provin 

 programul este potrivit vârstei elevilor (nu este foarte dificil pentru elevii mici sau este 

”cool„ pentru adolescenți) 

 activitățile propuse sunt atractive și motivante pentru elevi; întotdeauna, cei mai buni 

judecători ai atractivității activităților extrașcolare sunt înșiși elevii, de aceea este 

important ca ei să fie implicați atât în organizare, cât și în deciziile legate de acestea. 

 

               Aplicație  

Valorificând informațiile teoretice oferite, precum și activitățile pe care le întreprindeți în mod 

curent pentru realizarea activităților extracurriculare, elaborați o listă de dovezi pe care le 

puteți furniza Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității: 

B. Domeniul ”Eficacitate educațională”, Rezultatele învățării, 2.1. Evaluarea rezultatelor la  

activitățile extracurriculare 

Descriptori  Dovezi 

Planificarea activităţilor extracurriculare cu 

implicarea cadrelor didactice, a elevilor, a 

părinţilor şi a  altor membri ai comunităţii. 

 

Popularizarea activităţilor extracurriculare în 

rândul personalului şcolii, al elevilor, al 

părinţilor şi al altor purtători de interese 

relevanţi. 

 

Înregistrarea rezultatelor la activităţile 

extracurriculare prezente în oferta şcolii, 

inclusiv a impactului acestor activităţi asupra 

grupurilor-ţintă. 
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  Reflecție 

Comentați în spiritul subcapitolului afirmația lui Goethe 

”Lucrul cel mai dificil pentru un om este să-și organizeze timpul liber.” 

 

    

 

 

 

 

Dacă doriți să aflați mai multe despre tipurile de activități extracurriculare care pot fi 

propuse elevilor, vă recomandăm să vizitați site-urile diferitelor unități școlare. 

 

Exercițiu creativ 

Elaborați un instrument de colectare a opiniei elevilor cu privire la activitățile extrașcolare la 

care aceștia și-ar dori să participe în anul școlar următor. 

 

 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

Extindere
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CAPITOLUL 4: CALITATEA MANAGEMENTULUI ȘCOLII 

 

4.1. Planificare strategică și managementul calității 

 

 

 

 

 

Urmați link-ul http://www.youtube.com/watch?v=tN4Bxc-TSUY și vizualizați filmulețul. 

Ce a condus la victoria statului macedonean, având ca efect prăbușirea Imperiului Persan 

condus de Darius III? 

Analizați succesul din următoarele perspective: 

- Numărul de soldați implicați 

- Facilitățile mediului 

- Organizarea 

- Rolul liderului 

- Cunoașterea strategiei de către persoanele implicate 

- Flexibilitatea strategiei 

 

 

 

 

 

Planificarea strategică poate fi definită ca un proces/instrument de management, de 

organizare şi de decizie care permite unei organizaţii să se concentreze asupra realizării 

unei rezonanţe între resursele şi misiunea sa. Strategia înseamnă direcţia pe termen lung a 

organizaţiei. Înseamnă decizia luată pe baza unei evaluări anterioare a situaţiei în care se 

găseşte organizaţia. 

 La nivelul unităților școlare, planificarea strategică presupune realizarea planului de 

dezvoltare instituțională. Componentele strategice ale planului de dezvoltare instituțională 

sunt: 

 Viziunea – reprezintă aspiraţia organizaţiei către viitor (pe termen lung), formulată 

într-o propoziţie scurtă, fără elemente cuantificabile. 

  Provocare 

      Repere teoretice 



 
 

47 

 

 Misiunea – exprimă motivul, scopul pentru care organizaţia există sau a fost creată. 

Declaraţia trebuie exprimată într-un limbaj simplu, concis. 

 Valorile declarate – (ex. transparenţă, flexibilitate, eficienţă) 

 Țintele strategice – scopuri generale, derivate din misiune, intenții majore care vor fi 

realizate prin strategie. 

 

Ce înseamnă o bună strategie?1  

1. Are ca fundament foarte bună cunoaştere a nevoilor şi a posibilităţilor la nivelul 

şcolii şi al comunităţii. 

2. Porneşte de la misiunea asumată a organizaţiei în vederea asigurării continuităţii 

funcţionării şi dezvoltării unităţii şcolare. 

3. Defineşte scopuri strategice, ţinte ale dezvoltării şcolii pe termen lung (3-5 ani) 

argumentând modul în care atingerea acestor ţinte serveşte îndeplinirii misiunii 

organizaţiei. 

4. Defineşte opţiunile fundamentale ale şcolii precum şi principalele categorii de 

resurse. 

5. Argumentează faptul că este cea mai bună strategie posibilă în condiţiile date. 

6. Se negociază în cadrul Consiliului de administrație, în toate etapele ei, cu 

reprezentanţi ai cadrelor didactice, ai părinţilor, ai elevilor, ai instituţiilor comunitare şi 

ai altor grupuri importante precum şi cu persoane cheie din comunitate. Se poate 

aplica numai după obţinerea acordului comunităţii. 

7. Defineşte momentul în care începe aplicarea ei, momentul în care estimăm că vor fi 

atinse toate ţintele strategice, jaloanele în derularea ei, precum şi rolurile şi 

responsabilităţile persoanelor şi grupurilor cheie. 

Pentru a realiza o planificare strategică de calitate, împărtășită și asumată de toți membrii 

organizației școlare, este nevoie ca aceasta să se reflecte în ceea ce în mod curent fiecare 

dintre cei implicați în activitățile școlii gândesc și fac. 

 

 

 

                                                 
1 Dreptul la buna administrare şi combaterea micii corupţii de la nivelul şcolilor. Acţiuni la firul ierbii, proiect al CEDU, 2006 
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               Aplicație  

Răspundeți cu sinceritate următoarelor întrebări: 

1. Cunosc planul de dezvoltare instituțională al unității școlare unde îmi desfășor activitatea? 

a) Da  b) Nu 

2. Am participat la procesul de elaborare a viziunii și misiunii școlii? Cum? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Reflectă acestea ceea ce diferitele grupuri de interes de la nivelul școlii (elevi, părinți, 

cadre didactice, membrii ai comunității) înțeleg prin dezvoltarea pe termen lung a unității 

școlare? În ce fel? (dați un exemplu concret) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Am participat la procesul de autoevaluare a școlii? 

a) Da  b) Nu 

Dacă răspunsul este Da, identificați 3 măsuri concrete pe care participarea la procesul de 

autoevaluare a școlii v-a determinat să le luați pentru îmbunătățirea demersului didactic, a 

proiectării și realizării activităților extracurriculare, a propriei dezvoltări profesionale. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Cum se reflectă valorile școlii, definite în misiune, în activitățile pe care le desfășor zilnic 

în calitatea mea de cadru didactic? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Cum pot promova misiunea școlii la nivelul elevilor și părinților? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Nu uitați! Nici un factor interesat nu-și poate asuma una sau mai multe direcții de dezvoltare 

ale școlii dacă acestea nu îi sunt cunoscute și dacă nu sunt asumate! 

  Reflecție 

Misiunea reprezintă ”sufletul” unei școli, iar sufletul nu poate fi copiat sau imitat! 

 

Un alt document de planificare strategică, realizat pe același orizont de timp ca și 

proiectul de dezvoltare instituțională și derivând din acesta este strategia de evaluare 

internă a calității. Aceasta este elaborată de Consiliul de Administrație al unității de 

învățământ.  

               Aplicație  

Analizați țintele strategice din proiectul de dezvoltare instituțională a școlii.  

Sunt ele formulate în termeni de creștere a calității?  

 

Potrivit Ghidului Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de 

învățământ preuniversitar – partea a II a, strategia de evaluare internă a calității cuprinde: 

 Motivația – fundamentată pe analiza mediului intern si extern realizată în 

documentele programatice ale unității scolare (PDI / PDȘ / PAS, planuri operaționale, 

manageriale, programe si proiecte etc.).  

 Proiectarea și planificarea activității de evaluare a calității: 

- țintele strategice ale evaluării calității – rezultate din diagnoza menționată mai sus 

sidin țintele dezvoltării instituționale; 

- abordările strategice – cele mai eficiente modalități de crestere a calității; se vor 

argumenta opțiunile pentru: dezvoltarea profesională, achiziția de echipamente si 

materiale, relațiile cu comunitatea, cu angajatorii, cu autoritatea locală, inovarea 

curriculară etc. ; 

- termenele de aplicare, rolurile si responsabilitățile diferitelor persoane si grupuri; 

- avantajele opțiunii pentru anumite ținte strategice si căi de acțiune față de altele 

posibile (respectarea unor cerințe sociale, economia de resurse, posibilitatea 

implicării unor grupuri semnificative de interes etc.) 



 
 

50 

 

 Modalitățile de implementare a strategiei de evaluare a calității: cadrul normativ 

general și intern, documente reglatoare, structuri implicate, instrumente de evaluare 

și activități specifice) cu specificarea rolului CEAC, programe și activități. 

 Instrumente si proceduri de evaluarea internă (autoevaluare) a calității. 

 Modalități si proceduri de îmbunătățire a calității ca urmare a aplicării 

instrumentelor și procedurilor de evaluare internă. 

 

    

 

 

Dacă doriți să aflați mai multe despre planificarea strategică, vă recomandăm să urmați link-

urile:ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/cornescu/cap3.htm,              

http://proiecte.pmu.ro/web/mentorat/docs 

Exercițiu creativ 

Reprezentați (prin simbol, desen, slogan, enunț etc.) viziunea dumneavoastră despre 

absolventul care ar finaliza ciclul gimnazial / liceal peste 3 – 5 ani în unitatea școlară de unde 

proveniți. 

 

 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

     Extindere             
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4.2. Planificare operațională  și managementul calității 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ţintele strategice sunt atinse prin programe şi planuri care, la rândul lor, cuprind 

acţiuni concrete. Aşa cum rezultă din cercetări în domeniu, aici se întâmplă, de regulă 

ruptura, dispărând legătura între aceste planuri şi acţiuni concrete, pe de o parte, şi ţintele 

strategice şi misiunea şcolii, pe de altă parte.  

Planurile de acţiune, aşa cum sunt ele formulate în foarte multe unităţi şcolare  

privesc mai ales funcţionarea şcolii iar contribuţia lor la dezvoltarea acesteia se pierde pe 

drum. De foarte multe ori, din păcate, acţiunile prevăzute în planurile operaţionale sunt 

considerate ca scop în sine şi nu, aşa cum ar trebui, elemente sau etape necesare 

pentru realizarea scopurilor strategice şi pentru îndeplinirea misiunii şcolii. Inclusiv 

evaluarea este punctuală, referindu-se de regula la atingerea obiectivelor concrete propuse 

şi mai puţin la modul în care aceste obiective realizate influenţează progresul în îndeplinirea 

misiunii şcolii şi în atingerea ţintelor strategice propuse. 

Pentru ca şcoala să-şi realizeze misiunea, este necesar ca tot ceea ce se întâmplă 

în şcoală – începând cu procesul de învăţământ (orele de curs şi alte activităţi curriculare) şi 

terminând cu activităţile extracurriculare, cu şedinţele de lucru şi cu întâlnirile informale cu 

membrii comunităţii – să fie privit din perspectiva progresului realizat în îndeplinirea 

misiunii asumate şi în atingerea ţintelor strategice stabilite. Prin urmare, programele 

Provocare

      Repere teoretice 

Gândiți-vă la jocul de șah: avem doi jucători  

profesioniști, piese, o strategie de joc. Care este 

secretul succesului în acest joc? De  ce pierdem, 

chiar dacă avem o strategie cel puțin la fel de bună 

ca a adversarului? 

  

Pentru că este importantă atât strategia, cât și 

fiecare mutare... 
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cuprinse în planul operațional (programul de activități extracurriculare, programul de 

dezvoltare profesională a cadrelor didactice etc) trebuie gândite și implementate prin muncă 

de echipă și cunoscute de toți cei implicați.  

               Aplicație  

Identificați modalitățile concrete prin care elaborăm în echipă programele cuprinse în planul 

operațional anual.  

 

Cum pot fi acestea cunoscute și asumate de către toți cei implicați? 

Cum asigurăm calitatea planificării operaționale? 

 

Planurile operaţionale şi acţiunile concrete prevăzute trebuie concepute, realizate şi 

evaluate din perspectiva contribuţiei acestora la creşterea calităţii educaţiei oferite de 

unitatea şcolară respectivă. 

Sistemele şi procedurile de asigurare a calităţii nu reprezintă ceva în plus şi nu 

sunt “paralele” faţă de cele care asigură funcţionarea şi dezvoltarea unităţii şcolare, ci 

parte integrantă a acestora. Mai mult decât atât: în momentul în care, în mod conştient şi 

deliberat, funcţionarea şcolii şi dezvoltarea instituţională sunt ambele puse sub semnul 

calităţii (adică răspund la întrebarea “ce trebuie să facem pentru a creşte calitatea educaţiei 

pe care o oferim”), sistemele şi procedurile de funcţionare şi de dezvoltare devin ele însele 

sisteme şi proceduri de asigurare a calităţii. 

Astfel, de exemplu, resursele educaţionale necesare funcţionării şcolii vor fi procurate  

în funcţie de indicatorii de calitate stabiliţi pentru resurse. Alt exemplu: personalul angajat va 

fi recrutat pe baza indicatorilor de calitate conveniţi. La fel, rezultatele obţinute (de exemplu, 

cele la examinările / testările naţionale) vor fi evaluate în funcţie de indicatorii stabiliţi. 

Gândind în acest fel, planificarea și realizarea activității Comisiei de Evaluare și 

Asigurare a Calității va reprezenta o parte a ”vieții” unității școlare. Planul operațional anual, 

elaborat de această comisie și derivat din strategia de evaluare internă a calității, poate fi pus 

în aplicare prin colaborarea tuturor factorilor interesați. 
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  Reflecție 

Comentați afirmația lui Alan Lakein 

”Planificarea este aducerea viitorului în prezent, astfel încât poți acțional asupra sa, acum.” 

    

 

 

Dacă doriți să aflați mai multe despre calitatea planificării 

operaționale accesați site-ul 

www.cdu.edu.au/vc/docs/spwshop.ppt, www.learningplace.com.au/showitem.asp?pid=47857 

și parcurgeți modulul Management instituțional și management de proiect elaborat în cadrul 

aceluiași proiect. 

Exercițiu creativ 

Elaborați un calendar personal al activităților pe care trebuie să le implementați pe parcursul 

unui semestru pentru a asigura calitatea activității dumneavoastră. 

 

 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

      Extindere         
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CAPITOLUL 5: CALITATEA ȘI CULTURA CALITĂȚII ÎN 

INSTITUȚIA ȘCOLARĂ 

 

5.1. Calitatea în educație sau aducănd totul împreună 

 

 

 

 

Am observat până acum că tot ceea ce facem în mod concret în fiecare zi la nivelul 

unității școlare constituie activități care pot fi analizate prin prisma asigurării calității în 

educație. Să gândim demersurile noastre prin prisma calității reprezintă factorul care asigură 

dezvoltarea și satisfacția atât la nivelul unității școlare, cât și la nivel individual.  

Fiecare dintre noi (cadre didactice, elevi, părinți) suntem interesați să furnizăm 

educație de calitate, să identificăm atât aspectele reușite, cât și cele care necesită 

îmbunătățiri.  

Vă provocăm să priviți asigurarea și evaluarea calității ca pe un demers natural care 

se realizează prin contribuția importantă a fiecăruia dintre noi, dar mai ales prin muncă de 

echipă! 

 

 

 

 

 
Creşterea calităţii educaţiei trebuie să devină, în mod explicit, baza întregului proces de 

proiectare / planificare realizat la nivelul unităţii şcolare, iar ciclul dezvoltării unităţii şcolare 

trebuie considerat ca un ciclu al calităţii: 

  Provocare 

      Repere teoretice 
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Comisia de evaluare şi de asigurare a calităţii care, conform legii, este stabilită la 

nivelul fiecărei unităţi şcolare, nu va trebui să reia întreg procesul de proiectare şi planificare, 

ci va trebui: 

 să definească în mod explicit valorile, principiile şi indicatorii calităţii; 

 să construiască, prin participare şi dezbatere, consensul tuturor “purtătorilor de 

interese” (elevi, părinţi, cadre didactice, angajatori, administraţie locală, alţi 

reprezentanţi ai comunităţii) în privinţa valorilor, principiilor şi indicatorilor de calitate; 

 să urmărească respectarea, în toate procedurile curente de funcţionare şi de 

dezvoltare, a valorilor, principiilor şi indicatorilor conveniţi; 

 să evalueze impactul tuturor proceselor (inclusiv şi mai ales al procesului de 

învăţământ) şi al activităţilor desfăşurate în şcoală asupra calităţii educaţiei oferite şi 

să raporteze în faţa autorităţilor şi a comunităţii asupra modului în care a fost 

asigurată calitatea; 

 să propună măsuri de optimizare / creştere / dezvoltare a calităţii educaţiei oferite de 

unitatea şcolară – la nivelul conceptului, principiilor, indicatorilor, standardelor privind 

calitatea dar şi al procedurilor curente care privesc funcţionarea şi dezvoltarea şcolii. 

               Aplicație  

Elaborează împreună cu colegii o strategie de comunicare cu Comisia de Evaluare și 

Asigurare a Calității, ghidându-te după următoarele întrebări: Cine?, Când? La ce interval de 

timp?, Cum? 

 

 

Fig.Cercul lui Deming 
(Plan-Do Check-
Act)/Ciclul PDCA 
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Managementul calităţii constă, concret, în crearea unor sisteme şi proceduri - prin care 

calitatea este asigurată – deci creată, generată la nivelul întregii instituţii şcolare. Aceste 

mecanisme sunt prezente: 

• în toate etapele proiectării şi planificării dezvoltării unităţii şcolare; 

• în implementarea acestor proiecte, programe, planuri şi acţiuni; 

• în funcţionarea concretă, de zi cu zi a unităţii şcolare; 

• în modalităţile de evaluare a activităţii şi a îndeplinirii scopurilor şi obiectivelor 

propuse. 

Sistemele şi procedurile de asigurare a calităţii se referă, de regulă, la: 

• proiectarea şi planificarea dezvoltării unităţii şcolare: cum anume se stabilesc ţintele 

strategice şi strategiile de dezvoltare, care sunt responsabilităţile, mecanismele şi 

procedurile decizionale, cine participă la luarea deciziilor, cum sunt deciziile 

respective aduse la cunoştinţa comunităţii şi cum este creat consensul în jurul acestor 

ţinte strategice etc.; 

• implementarea programelor şi acţiunilor stabilite şi monitorizarea funcţionării unităţii 

şcolare: cine răspunde şi cine participă, care sunt metodele şi instrumentele de 

monitorizare şi feedback, cum se asigură participarea “purtătorilor de interese” la 

monitorizare, cum este preluat feed-back-ul acestora etc. 

• evaluarea modului în care funcţionează şi se dezvoltă unitatea şcolară, la revizuirea 

proiectelor, programelor şi planurilor precum şi la optimizarea funcţionării curente: 

care sunt metodele, instrumentele şi procedurile de evaluare, cine participă la 

evaluare şi cum anume,  care sunt procedurile de revizuire a documentelor 

programatice şi cine participă la ele, care sunt mecanismele de “avertizare timpurie” 

etc. 
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  Reflecție 

Comentați următorul raționament: 

”Alaltăieri am fost surprins de faptul că și la 4-5 ani aplici proceduri.   

Copiii mei au fost la "shopping" şi s-au aprovizionat cu ouă Kinder. Au înghiţit într-un minut 

jumătatea care conţinea ciocolata şi s-au apucat repede să asambleze jucăria. Academic 

vorbind, au studiat PROCEDURA, au început să asambleze componentele şi în câteva zeci 

de secunde era gata noul produs. A fost atât de SIMPLU, totul a decurs atât de NATURAL. 

Mă întrebam oare de ce un lucru care este înţeles şi folosit în practică de copiii de 4-5 ani, 

creează reflexe de autoapărare la adulţi?” 

 

Un sistem conştient şi asumat de asigurare a calităţii generează efecte sesizabile, 

influenţând şi chiar orientând tot ceea ce se întâmplă în şcoală: 

• toate resursele educaţionale procurate, inclusiv procedurile de achiziţie – de exemplu, 

prin regândirea raportului “calitate – preţ” la produsele achiziţionate în favoarea 

calităţii; 

• toate persoanele care lucrează în şcoală – de la director până la ultimul elev de clasa 

I nou intrat în şcoală; 

• toate procesele şi activităţile realizate – ore de clasă, activităţi extra-curriculare, alte 

activităţi cu elevii, cu părinţii şi cu cadrele didactice (inclusiv cele de formare şi 

dezvoltare profesională); 

• toate produsele realizate – de la materialul didactic conceput pentru orele de clasă şi 

materialele vizuale expuse pe pereţii claselor şi ai şcolii sau realizate în atelierele-

şcoală până la “calitatea” absolvenţilor; aici sunt incluse toate documentele curriculare 

şi manageriale produse – de la proiectul şcolii până la planurile de lecţie şi/sau ale 

unităţilor de învăţare. 

Sistemul de evaluare a calităţii trebuie conceput astfel încât să conducă la: 

• îmbunătăţirea activităţii curente – evaluarea trebuie să fie oportună, să împiedice 

apariţia disfuncţiilor majore şi, în acelaşi timp, să arate foarte clar ce a mers şi ce nu în 

activităţile trecute; 

• asigurarea feedback-ului pentru grupurile semnificative de interes – rezultatele 

acţiunilor trebuie cunoscute de către elevi, părinţi, cadre didactice, manageri, 
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comunitate în ansamblul ei, pentru ca toate aceste grupuri de interes să poată judeca 

dacă “investiţia” făcută (nu numai ce financiară) a dus sau nu la impactul scontat şi 

dacă merită continuată sau nu; 

• revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul unităţii 

şcolare pentru ca acestea să servească mai bine misiunii asumate. 

Totodată, sistemul de evaluare trebuie să fie suficient de fin pentru a oferi date solide, 

de încredere privind amploarea schimbărilor realizate: dacă acestea sunt numai de 

suprafaţă, realizate din conformism sau prin imitaţie sau dacă, dimpotrivă, schimbările sunt 

profunde, afectând cu adevărat şi durabil cultura organizaţională şi întreaga activitate din 

şcoală. 

Aceste două aspecte pot fi percepute ca fiind contradictorii: pe de o parte, este necesar 

un sistem de evaluare construit suficient de “formal” pentru a se asigura atât de necesara 

obiectivitate şi, pe de altă parte, acest sistem de evaluare trebuie “subiectivizat”, interiorizat, 

perceput ca benefic (nu ca o “muncă în plus”) şi util pentru toate părţile implicate, pentru a nu 

se declanşa reacţii de conformism sau de tipul “dublei gândiri”. 

 Este evident faptul că, în astfel de cazuri, evaluarea externă nu este suficientă. Ea 

trebuie completată şi (uneori) chiar înlocuită cu autoevaluarea. Dezvoltarea unor 

instrumente de autoevaluare, realizate în comun şi asumate la nivel cultural şi nu numai 

formal, constituie o cale esenţială de asigurare a calităţii. 

Primul pas în elaborarea instrumentului de autoevaluare îl reprezintă alegerea unui set de 

indicatori, grupaţi pe domenii în funcţie de unul sau mai multe criterii ordonatoare. 

În prezent, există un set de indicatori privind funcţionarea unităţii şcolare (grupaţi în 

standardele de autorizare şi de acreditare) şi un set de indicatori de calitate.  

Standardele, atât cele de funcţionare, cât şi cele de calitate sunt structurate unitar, 

cuprinzând: 

• Domeniile şi criteriile prevăzute de Lege.  

• Subdomeniile corespunzătoare domeniilor şi criteriilor respective. 

• Un număr de indicatori pentru fiecare domeniu, criteriu şi subdomeniu prevăzut 

de lege. 

• Un număr de descriptori care să arate, pentru fiecare indicator: 

- „regula” care trebuie respectată sau „rezultatul” care trebuie obţinut - pentru 

standardele de funcţionare (de autorizare, de acreditare / de evaluare periodică). 
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- „cerinţele” care indică nivelul optimal de realizare – pentru standardele de 

calitate (de referinţă). 

Evaluarea nivelului de calitate trebuie să se facă pentru fiecare indicator în parte, după 

cum urmează: 

• Îndeplinirea tuturor cerinţelor exprimate, pentru indicatorul respectiv, prin 

descriptorii din cadrul standardelor de acreditare se consideră ca performanţă 

„satisfăcătoare”. 

• Îndeplinirea tuturor cerinţelor exprimate, pentru indicatorul respectiv, prin 

descriptorii din cadrul standardelor de acreditare şi doar parţial a cerinţelor 

exprimate prin descriptorii de performanţă din cadrul standardelor de referinţă 

este considerată ca performanţă „bună”. 

• Îndeplinirea tuturor cerinţelor exprimate, pentru indicatorul respectiv, prin 

descriptorii din cadrul standardelor de acreditare şi a tuturor cerinţelor exprimate 

prin descriptorii de performanţă din cadrul standardelor de referinţă este 

considerată ca performanţă „foarte bună”. 

• Depăşirea uneia, mai multor sau tuturor cerinţelor exprimate prin descriptorii de 

performanţă din cadrul standardelor de referinţă, precum şi inovaţia asociată 

acestora, este considerată ca performanţă „excelentă” 

Demersul de autoevaluare va cuprinde următorii paşi: 

1. Selectarea domeniului / temei / temelor care vor fi supuse procedurilor de auto-evaluare 

– în funcţie de problemele interne care apar, de rezultatele inspecţiilor. Este bine ca 

primele aplicări să vizeze toate domeniile şi temele pentru a avea o viziune cât de cât 

cuprinzătoare asupra a ceea ce se întâmplă în şcoală. Ulterior, însă, se pot alege, pentru 

autoevaluare doar anumite domenii sau chiar numai anumiţi indicatori. 

2. Diagnoza nivelului de realizare pentru fiecare din temele selectate – utilizând diferite 

instrumente – prin compararea performanţei măsurate cu descriptorii asociaţi fiecărui 

indicator. Aici, este esenţială evidenţierea realizărilor, poziţiilor şi opiniilor grupurilor de 

interes şi persoanelor semnificative la nivelul şcolii (părinţi, elevi, cadre didactice, lideri 

comunitari etc.). Ca metode şi instrumente de diagnoză pot fi folosite: 

• Observarea pe baza unui ghid de observare. 

• Ancheta – cu chestionar sau interviu (individual sau de grup). 

• Analiza documentelor pe baza unui ghid de analiză documentară. 
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Pentru fiecare dintre indicatorii selectaţi, sunt construiţi itemi în cadrul instrumentelor 

considerate adecvate. Subliniem faptul că nu este necesară construirea unui instrument 

separat pentru fiecare indicator urmărit. De exemplu, se va construi un singur chestionar 

pentru elevi dar care să cuprindă itemi (întrebări) relevante pentru toţi indicatorii selectaţi. De 

asemenea, este la latitudinea şcolii dacă este folosit un singur instrument sau situaţia este 

diagnosticată pe baza interpretării rezultatelor aplicării mai multor instrumente. 

3. Judecarea nivelului de realizare – nesatisfăcător, satisfăcător, bun, foarte bun – 

comparând descrierile calitative ale nivelurilor care există la fiecare indicator cu ceea ce 

rezultă din aplicarea instrumentelor. 

4. Identificarea punctelor tari, a slăbiciunilor şi a ţintelor pentru intervenţiile de remediere / 

dezvoltare – prin compararea performanţei reale cu cea estimată prin indicatori / 

standarde.  

5. Crearea unui grup de lucru care să asigure elaborarea şi negocierea activităţilor de 

remediere / dezvoltare (care poate fi chiar Comisia de evaluare şi de asigurare a calităţii, 

un subgrup al acesteia sau un grup ad-hoc), prin propunerea unor modificări în 

documentele programatice ale şcolii. Acest grup de lucru va cuprinde reprezentanţi ai 

tuturor grupurilor de interes afectate de eventualele decizii.  

6. Modificarea / optimizarea proiectului de dezvoltare instituţională şi a planurilor 

operaţionale asociate. Noile ţinte strategice pentru dezvoltare vor fi stabilite prin 

corelarea punctelor slabe cu ameninţările iar resursele strategice prin corelarea punctelor 

tari cu oportunităţile. De asemenea, modificările vor fi aduse la cunoştinţa şi discutate cu 

reprezentanţii principalelor părţi interesate. 

7. Desfăşurarea activităţilor de dezvoltare / optimizare / remediere – cu implicarea tuturor 

celor interesaţi. 

8. Reaplicarea instrumentului de evaluare (după un timp de minimum trei luni, pentru 

domeniile / temele selectate) pentru a evidenţia progresul realizat. Rezultatele vor fi 

împărtăşite, iar succesul va fi “celebrat” la nivelul întregii şcoli. 
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               Aplicație  

Chiar dacă nu faceți parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității, dumneavoastră 

puteți și trebuie să contribuiți la demersul de autoevaluare. 

 

Identificați  3 aspecte ale autoevaluării la care puteți contribui la nivelul: 

 

a) comisiei metodice             b) consiliului profesoral al clasei 

 

1. ________________________________    1. _______________________________ 

2. ________________________________    2. _______________________________ 

3. ________________________________    3. _______________________________ 

 

 

Se poate întâmpla ca după efectuarea primei autoevaluări să iasă în evidenţă o serie 

de puncte slabe. O autoevaluare sinceră și responsabilă, făcută pentru școală și de către 

școală, contribuie la dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a acestei instituţii.   

Autoevaluarea nu trebuie să fie un scop în sine, ci un mijloc pentru realizarea unei 

îmbunătăţiri continue. Ea trebuie să fie însoţită de planificarea îmbunătăţirii pentru a rezolva 

punctele slabe, a le consolida pe cele tari şi a implementa alte schimbări necesare 

identificate în procesul de autoevaluare.   

Este necesar ca planificarea şi implementarea schimbărilor semnalate de 

autoevaluare să fie elaborate prin implicarea în procesul de planificare a tuturor factorilor 

interesaţi. Este de asemenea important ca interdependenţa dintre planurile de acţiune care 

vizează diferite domenii să fie înţeleasă şi ca toate planurile de acţiune să fie integrate în 

planificarea îmbunătăţirii la nivel de organizaţie. Pe scurt, planul de îmbunătăţire trebuie să: 

specifice acţiunile şi ţintele pentru îmbunătăţirea respectivelor domenii, împreună cu 

responsabilităţile atribuite pentru realizarea acţiunilor necesare până la termenele agreate. 

Trebuie să se creeze condiţiile pentru monitorizarea şi implementarea acţiunilor convenite, 

pentru măsurarea eficienţei procesului de planificare a autoevaluării şi îmbunătăţirii.  

Planurile de îmbunătăţire trebuie să fie realizabile din punctul de vedere al ariei de 

cuprindere.  
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               Aplicație  

Identificați  demersurile pe care este necesar să le faceți pentru ca aspecte ale planurilor de 

îmbunătățire să fie reflectate la nivelul: 

-  activității comisiei metodice din care faci parte; 

-  activităților comisiei de perfecționare; 

- întâlnirilor în consiliul profesoral al clasei; 

- discuțiilor cu colegii de cancelarie, în pauză. 

 

 

Autoevaluarea va genera multe domenii care necesită îmbunătăţire. Încercarea de a 

aborda fiecare domeniu se poate dovedi copleşitoare şi poate scădea moralul personalului. 

De aceea trebuie să se stabilească priorităţi, concentrându-se pe acele zone de îmbunătăţire 

care:  

 au un impact direct asupra experienţei de învăţare a elevilor;  

 au o semnificaţie covârşitoare pentru învăţare şi pentru rezultatele elevilor;  

 consolidează punctele tari şi remediază prompt punctele slabe;  

 reflectă priorităţile naţionale şi locale  

Este nevoie, de asemenea, ca planurile de îmbunătăţire să vizeze acţiuni care nu au fost 

finalizate în ciclurile anterioare de planificare.  

 

  Reflecție 

Comentaţi afirmaţia: 

“Nu poţi îmbunătăţi ceea ce nu poţi măsura” 
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Dacă doriți să aflați mai multe despre autoevaluare și îmbunătățire consultați: 

http://www.youtube.com/watch?v=IGH5vL2j914 

http://www.youtube.com/watch?v=up8LUnfi-4Q&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=SCYghxtioIY&feature=related 

 

Exercițiu creativ 

Realizați un scurt eseu despre importanța autoevaluării pentru îmbunătățire. 

 

 
 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

                 

           Extindere      
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5.2. CULTURA CALITĂȚII ÎN ORGANIZAȚIA ȘCOLARĂ 

 

 

 

 

 

”Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume.” 

Mahatma Gandhi 

 

 

 

 

 

Cultura organizaţională este un ansamblu specific de valori, credinţe conducătoare, 

reprezentări, înţelesuri, căi de gândire împărtăşite de membrii unei organizaţii, care: 

- influenţează direct şi indirect performanţele (rezultatele) organizaţiei; 

- determină modurile în care membrii organizaţiei se comportă în interiorul şi în afara 

organizaţiei respective; 

- sunt transmise noilor membri drept corecte. 

     Cultura organizaţională este “mediul intern” care caracterizează fiecare organizaţie, în 

care sunt “scufundaţi” membrii ei – ca indivizi şi grupuri – şi care determină comportamentul 

în organizaţie şi eficienţa organizaţiei respective. Acest factor este indispensabil 

“metabolismului” organizaţiei în ambianţa ei specifică, întrucât poartă mesajele (uneori 

deformându-le) şi cuprinde relaţiile interpersonale şi intergrupale.  

 

Cum includem calitatea ca valoare în cultura organizațională a școlii? Cum 

promovăm o cultură a calității la nivelul unității școlare? 

 

La nivelul şcolii funcţionează mai multe modalităţi de producere, susţinere şi 

impunere  valorilor:  

 ceremonii şi ritualuri ( de recunoaştere a performanţelor academice, de trecere, de 

întărire, de integrare, de închidere şi deschidere a anului şcolar etc) 

 modele comportamentale; 

  Provocare 

      Repere teoretice 
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 obiceiuri şi tradiţii; 

 miturile şi “eroii”; 

 jargonul  

               Aplicație  

Identificați cel puțin două modalități prin care să integrați calitatea la nivelul: 

- ceremoniilor și ritualurilor  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

- modelelor comportamentale 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

McLeod (2002) subliniază că dezvoltarea culturii şcolii impune un stil de conducere şi 

management care:  

• să ofere o conducere eficientă care încurajează şi implică toţi factorii în analiza 

critică şi schimbarea mentalităţilor şi practicilor curente ; 

• să faciliteze elaborarea unor politici, sisteme şi structuri constructive, ce 

dezvoltă punctele tari, susţin o dezvoltare continuă şi creează sisteme transparente în 

cadrul cărora rolurile şi responsabilităţile sunt clar definite, iar alocarea resurselor 

necesare se face în mod echitabil şi corect;  

• să includă conceptul de cultură în planul de dezvoltare şcolară, ceea ce permite 

folosirea practicilor colaborative la orice nivel, prin precizarea obiectivelor  precum şi 

prin alocarea responsabilităţilor şi resurselor necesare pentru a atinge rezultatele 

propuse;  

• să promoveze reflecţia şi dezvoltarea profesională sistematică a cadrelor 

didactice, fapt care încurajează şi susţine ideea că dezvoltarea culturii cadrelor 

didactice este un proces continuu de rezolvare a problemelor în care sunt implicate 
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toate cadrele didactice, un proces în cadrul căruia sunt luate măsuri concrete pentru 

a asigura participarea părinţilor/ tutorilor legali şi elevilor;  

• să susţină procesul de evaluare şi de autoevaluare într-o cultură în cadrul căreia 

adulţii, elevii şi familiile acestora sunt încurajaţi să vorbească deschis atât despre 

succesele lor, cât şi despre problemele cu care se confruntă.  

      Aplicație  

Transformați afirmațiile lui McLeod din perspectiva dezvoltării culturii calității la nivelul școlii: 

- să ofere o conducere eficientă care încurajează şi implică toţi factorii în ________________ 

__________________________________________________________________________  

- să faciliteze elaborarea unor politici, sisteme şi structuri constructive, ce________________ 

__________________________________________________________________________ 

- să includă conceptul de cultura _______________________în planul de dezvoltare 

şcolară, 

__________________________________________________________________________ 

- să promoveze reflecţia şi dezvoltarea profesională sistematică a cadrelor didactice,  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

- să susţină procesul de evaluare şi de autoevaluare într-o cultură _____________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

  

Literatura de specialitate evidențiază patru tipuri de cultură organizațională care 

predomină , fără a fi exclusive ( E. Păun, pp. 68-74; Ș. Iosifescu, 2000, p. 16 ):  

 1.Cultura “puterii” construite în jurul personalității directorului, promovându-i 

convingerile, valorile,  concepțiile, deciziile fără adaptare proprie și rezultând linii de forță; 

 2.Cultura “de roluri”, bazată pe respectarea atribuțiilor, relațiilor prescrise birocratic, 

puternice încă în școala românească, cu o structură bine definită pe probleme, sectoare, 

roluri standardizate, sub coordonarea directorului; 

 3.Cultura “de sarcini”., favorabilă descentralizării, rezolvării problemelor concrete, prin 

echipe delegate, care favorizează participarea; 
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 4.Cultura “de persoane”,  în care fiecare individ este important în organizație, directorul 

facilitând doar comunicarea, coordonarea activității și asigurând consultanța și consilierea 

               Aplicație  

Identificați tipul de cultură organizațională care predomină în școala dumneavoastră. 

Reprezentați grafic această cultură, punând în evidență locul asigurării calității:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Teoriile și modelele managementului calității subliniază, în multe cazuri, necesitatea 

schimbării culturale pentru formarea și cristalizarea de elemente culturale centrate pe 

calitate;  este necesar ca managementul școlii să identifice când este necesară o schimbare 

culturală.  

Evident că schimbarea culturală este un proces de durată, dar necesar a se iniția, 

mai ales atunci când la nivelul școlii se manifestă o cultură a rutinei: 

 Profesorul funcţionar 

 Elevul subordonat 

  Izolarea şcolii 

 Proiectarea uniformă la nivelul școlii a regulamentelor, documentelor de proiectare 

managerială şi didactică, materialelor didactice (simptomul copy - paste) 
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  Sacralizarea corectitudinii formale a activităţii în detrimentul preocupării pentru 

rezultatele efective ale acesteia 

  Exacerbarea valorilor disciplinei şi controlul extrem de strâns 

 Comunicare predominant verticală şi descurajarea comunicării orizontale 

 Tendinţa de a evita/ignora conflictele care rămân nerezolvate 

 

Pentru a schimba cultura organizațională este nevoie să se parcurgă următorii pași: 

• Punctul de pornire: existenţa unui modelul cultural dominant faţă de care membrii 

organizaţiei se simt ataşaţi 

• Momentul de criză: apar îndoieli privind practicile curente şi eficacitatea  acestora în 

rezolvarea problemelor majore ale organizaţiei 

• Lupta ascunsă: unii membri ai organizaţiei îşi pierd simbolurile, credinţele şi valorile 

care au creat şi menţinut vechiul model; apare un alt model de leadership şi un nou 

set de valori, credinţe şi reprezentări 

• Lupta manifestă: se declanşează conflictul/lupta pentru control între reprezentanţii 

vechii şi noii culturi 

• Schimbarea culturală: creditarea noilor simboluri, credinţele şi valorile, 

instituţionalizarea acestora, stabilirea autorităţii noii culturi şi crearea mecanismelor 

de menţinere a acesteia 

  Reflecție 

Comentați afirmația: 

”Cultura este obișnuința de a fi mulțumit numai cu cele mai bune lucruri și de a ști de ce.” 

Henry VanDyke 

 

    

 

 

 

Dacă doriți să aflați mai multe despre cultura calității consultați: 

www.ise.ro/LinkClick.aspx?fileticket=ajt924-owKo%3D&tabid=83... 

http://www.ramp.ase.ro/_data/files/articole/6_06.pdf 

          Extindere        
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Exercițiu creativ 

Realizați o imagine/ desen care să evidențieze cultura calității în organizația școlară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
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