
 

 

 

 

 

STRATEGIA DE EVALUARE INTERN

MOTIVAŢIE: 

Prezenta strategie se doreşte a fi un punct de plecare pentru 

realizării ţintelor propuse în programele manageriale.

Ţinte strategice Abordări strategice Termene/Roluri
responsabilităţi

A.Capacitatea  
Instituţională 
1.Managementul 

strategic 

-dezvoltarea culturii 

organizaţionale, a 

ethosului Şcolii 

Gimnaziale “Grigore 

Silaşi”Beclean 

 

2.Managementul 

operaţional: 

promovarea Şcolii 

Gimnaziale “Grigore 

Silaşi”Beclean în 

cadrul comunităţii 

- proiectarea PDI; 

 

- atingerea scopurilor şi 

obiectivelor propuse în 

planurile operaţionale şi 

în PDI; 

-existenţa şi 

funcţionarea sistemului 

de gestionare a 

informaţiei; 
-înregistrarea, 

prelucrarea şi utilizarea 

datelor şi informaţiilor; 

-dotarea spaţiilor şcolare şi 

utilizarea lor la capacitate 

maximă funcţională 

-sept. 2012

-periodic

-semestrial

-pe durata anului 

şcolar
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STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII

strategie se doreşte a fi un punct de plecare pentru activitatea CEAC, oferind, în acelaşi timp, direcţiile de acţiune pentru urmărirea 

realizării ţintelor propuse în programele manageriale. 

Termene/Roluri 
responsabilităţi 

Avantaje Modalităţi de 
implementare a 
strategiei 

Instrumente şi 
proceduri de
autoevaluare

sept. 2012 

periodic 

semestrial 

pe durata anului  

şcolar 

-întărirea coeziunii 

de grup 

 

-cunoaşterea 

documentelor şi a 

legislaţiei specifice 

de către toate 

cadrele didactice   

 

 

 

 

-comunicarea sistematică 

cu părinţii 

şi cu alţi beneficiari din 

comunitate  

 

-dezvoltarea fondului de 

carte, material audio-

video, dotarea 

bibliotecilor, a 

laboratoarelor  

 

-chestionare de 

satisfacţie

cadre didactice

 

-orarul utilizării sălilor şi 

a laboratoarelor

 

-evidenţa numărului de 

cititori

 

-interviul

 

-rapoart

diferitelor 

compartimente

comisii metodice, 
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II 

activitatea CEAC, oferind, în acelaşi timp, direcţiile de acţiune pentru urmărirea 

Instrumente şi 
proceduri de 
autoevaluare 

Modalităţi şi 
proceduri de 
îmbunătăţire 

chestionare de 

satisfacţie: elevi, părinţi, 

cadre didactice 

orarul utilizării sălilor şi 

a laboratoarelor; 

evidenţa numărului de 

cititori; 

interviul 

rapoarte de activitate ale 

diferitelor 

compartimente: 

comisii metodice, 

 

I” BECLEAN 

http://www.scoalagrigoresilasi.ro/ 

mail: scoalagrigoresilasi@yahoo.com 



locale, crearea unui 

sistem de 

parteneriate cu alte 

instituţii furnizoare 

de servicii 

educaţionale şi 

culturale; 

dezvoltarea bazei 

materiale a instituţiei  

 

-asigurarea securităţii  

elevilor şi a unităţii şcolare 
biblioteca 

-evidenţa contractelor de 

parteneriat 

B.Eficacitate 
instituţională 
a) conţinutul 

programelor 

1.oferta educaţională 

2.curriculum 

b) rezultatele la 

învăţătură 

c) activitate de 

cercetare 

stiinţifică si metodică 

d) activitatea 

financiară 

- introducerea unor 

inovaţii didactice în 

predarea disciplinelor 

de specialitate şi 

realizarea unor 

programe educaţionale 

intercurriculare; 

- diversificarea ofertei 

educaţionale prin 

proiectare, pornind de la 

nevoile identificate la 

nivelul comunităţii locale 

(părinţi, elevi, 

administraţie locală, alte 

instituţii); 

- atragerea unui număr 

mai mare de elevi la 

concursurile scolare; 

-activităţi  

extracurriculare: 

Săptămâna Educaţiei 

Globale, 1Decembrie, 

sărbătorile de iarnă, 

8Martie, Ziua Europei, 

luna curăţeniei, sărbătorile 

de Paşte, 1Iunie, sfârşitul 

anului şcolar; 

-participarea cadrelor 

didactice la activităţi de 

-pe durata anului 

şcolar; 

-lunar; 

-ocazional 

Conducere/comisii 

metodice 

diriginti 

-dezvoltarea 

personală a elevilor 

-realizarea unor 

activităţi didactice 

interesante şi 

atractive 

-realizarea de 

proiecte la nivel 

local, judeţean şi 

naţional. 

-atragerea unui număr 

mai mare de parteneri 

educaţionali din 

comunitate în 

parteneriate; 

-documente reglatoare în 

conformitate cu cadrul 

general şi intern; 

-folosirea unor strategii 

de marketing; 

-lecţii deschise; 

-calendarul concursurilor, 

spectacolelor, 

evenimentelor sportive 

sau culturale; 

-înscrierea la grade 

didactice şi participarea la 

cursuri de formare; 

-acţiuni de voluntariat; 

 

 

-întruniri; 

-analize; 

-comunicări; 

-afişarea rezultatelor; 

-discuţii; 

-rezultate obţinute; 

-diplome; 

-frecvenţa acţiunilor; 

-mediatizare prin 

materiale promoţionale, 

presă, şi pe site-ul şcolii, 

alte platforme virtuale 

 

 



formare continuă; 

-valorificarea participării 

cadrelor didactice la 

activităţi metodice –

finalitatea la nivelul 

aplicării în lecţii a celor 

învăţate la cursurile de 

formare profesională; 

-atragerea de sponsori; 

C.Managementul 
calităţii 
a)Strategii şi 

proceduri pentru 

asigurarea calităţii 

b)procedura privind 

iniţierea, 

monitorizareaşi 

revizuirea periodică 

a programelor şi 

activităţii desfăşurate 

c)proceduri obiective 

şi  transparente de 

evaluare a învăţării 

d)proceduri de 

evaluare periodică a 

calităţii cadrelor 

didactice 

e)accesibilitatea 

resurselor adecvate 

învăţării 

f)baza de date 

actualizată sistematic 

referitoare la 

asigurarea internă a 

calităţii 

g)transparenţa 

informaţiei de interes 

public cu privire la 

programele de studiu 

-existenţa procedurilor de 

analiză a culturii 

organizaţionale; 

-iniţierea activităţii şi 

procedurilor de asigurare 

şi îndrumare a calităţii pe 

baza autoevaluării; 

-regulamente; 

-revizuirea ofertei şcolare; 

-participarea structurilor 

reprezentativeale 

beneficiarilor la 

îmbunătăţirea 

modalităţilor şi 

procedurilor de evaluare 

-optimizarea  

procedurilor de  

evaluare;  

-existenţa progresului  

în planificarea,  

realizarea şi  

îmbunătăţirea  

modalităţilor şi  

procedurilor de evaluare  

a rezultatelor învăţării;  

 -existenţa indicatorilor  

de evaluare a corpului 

profesoral; 

-existenţa progresului  

în planificarea,  

An şcolar/director, 

responsabil CEAC 

 

 

noiembrie-februarie 

Conducere/şefi de 

catedre 

 

 

 

 

Pe durata anului 

şcolar 

şefi catedre/cadre 

didactice 

 

 

 

 

 

 

 

Pe durata anului 

şcolar 

şefi catedre/diriginţi 

Conducere 

 

 

 

 

-asigură legătura 

între obiectivele 

propuse şi 

realizarea lor prin 

implicarea tuturor 

factorilor 

responsabili. 

-asigurarea 

transparenţei şi 

cunoaşterea la timp 

a situaţiei reale 

permite implicarea 

şi obţinerea 

satisfacţiei corpului 

profesoral în mod 

transparent. 

-colectarea şi 

analizarea 

informaţiilor 

referitoare la 

nivelul de 

îndeplinire a 

indicatorilor 

naţionali, 

monitorizarea 

periodică a 

existenţei 

progresului 

afişarea şi 

diseminarea ofertei 

-raport anual; 

-chestionare de feed-

back; 

-evaluare sistematică; 

-sondajul; 

-afişarea permanentă a 
rezultatelor obţinute  

-participarea la 

concursurile şcolare; 

-încurajarea folosirii 

metodelor interactive, a 

lucrului în echipă, 

instruirea şi aplicarea 

metodelor de evaluare; 

-participarea la cursuri de 

perfecţionare 

profesionala; 

-realizarea unor fişe de 

observaţii la clasă în  

legatură cu 

succesul/progresul şcolar 

al elevilor; 

-realizarea unei 

analize(statistici la 

sfârşitul sem./anului) în 

procente de 

promovabilitate pe 

materii/clase/pe 

medii/numar de absenţe; 

-achiziţionare de 

-analiza ritmică; 

-fişe de autoevaluare; 

-grafice/statistice la 

testele de evaluare 

iniţială, 

progresivă/normative 

-observaţia 

-dialogul 

-proiecte 

-exerciţiul 

-interasistenţe 

-fişa de (auto)evaluare 

-fişa de observaţie 

 

 



şi a certificatelor, 

diplomelor şi 

calificărilor obţinute 

h)funcţionalitatea 

structurilor de 

asigurare a calităţii 

conform legii 

realizarea si  

îmbunătăţirea  

modalităţilor şi  

procedurilor de evaluare  

a calităţii cadrelor  

didactice;  

- optimizarea accesului  

la resursele  

educaţionale;  

 

-asigurarea accesului la  

informare a persoanelor  

şi a instituţiilor  

interesate;  

 

- funcţionarea  

structurilor  

responsabile cu  

evaluarea internă a  

calităţii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe durata anului 

şcolar 

Conducere/asociaţia 

părinţilor 

 

 

 

 

Secretariat 

Pe durata anului 

şcolar 

 

 

Pe durata anului 

şcolar 

CEAC şi conducere 

educaţionale a 

şcolii. 

-constituirea şi 

funcţionarea 

structurilor 

responsabile cu 

evaluarea internă a 

calităţii duc la 

creşterea calităţii. 

materiale noi şi folosirea 

lor; 

-dezvoltarea bazei de 

date; 

- facilitarea cunoaşterii 

activităţii şcolii pe 

segmente, din mers, 

precum şi a posibilităţii 

de a reglementa ajuta la 

configurarea corecta a 

imaginii în comunitate. 

 


