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I. INTRODUCERE 

 

În  conformitate  cu  prevederile  legale  privind  asigurarea  calităţii  educaţiei,  se  

constituie  şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în  

Colegiul Naţional de Artă “Regina Maria” Constanţa, denumită în continuare CEAC.  

Misiunea   CEAC     constă   în  crearea   cadrului   conceptual,   normativ  şi   

funcţional   adecvat asigurării şi îmbunătăţirii calităţii educaţiei în Colegiul Naţional 

de Artă “Regina Maria” Constanţa. 

Strategia  evaluării  şi  asigurării  calităţii  educaţiei  în  Colegiul Naţional de 

Artă “Regina Maria” Constanţa este   documentul  care   fixează,   pe   termen   

mediu,   reperele   generale   ale   acţiunilor   de implementare la nivelul instituţiei de 

învăţământ a sistemului de management al calităţii, în aria de competenţă şi pe baza 

funcţiilor definite şi în Regulamentul propriu de organizare.  

Strategia include principiile, obiectivele, ţintele/direcţiile de acţiune ale CEAC. 

Acolo unde este necesar, sunt prevăzute şi termenele de materializare ale acţiunilor 

concrete.  

Pe baza reperelor conceptuale şi metodologice care fundamentează  Strategia pe 

termen mediu privind    implementarea    sistemului    de    management    al    calităţii    

educaţiei    în    învăţământul preuniversitar,  scopurile  proprii  ale  CEAC din 

Colegiul Naţional de Artă “Regina Maria” Constanţa sunt:  

1.   Construirea unui sistem intern coerent şi unitar de management al 

calităţii  

2.   Centrarea managementului calităţii pe valoarea adăugată şi pe progres 

instituţional  

3.   Fundamentarea    managementului    calităţii    pe    autoevaluare    şi    

pe    dezvoltarea instituţională  

4.   Transparenţa sistemului intern de management şi de asigurare a 

calităţii  

5.   Îmbunătăţirea continuă a calităţii demersului educativ-formativ  

6.   Flexibilitatea şi caracterul evolutiv al sistemului intern de management 

al calitaţii  

7.   Producerea   şi   diseminarea,   sistematic,   de   informaţii   coerente   

despre   calitatea educaţiei  

8.   Cointeresarea şi asigurarea participării întregului personal, a elevilor şi 

părinţilor  în implementarea sistemului calităţii în educaţie.  

Demersurile  imediate  ale  CEAC  din Colegiul Naţional de Artă “Regina 

Maria” Constanţa şi, implicit,  viziunea  strategică  proprie  asupra  sistemului  de  

management  al  calităţii  urmăresc  două coordonate fundamentale:  

 O dimensiune  externă:  asigurarea  calităţii  produsului  finit  -  

absolventul  Colegiului Naţional de Artă “Regina Maria” Constanţa 

 dimensiune  internă:  asigurarea  calităţii  proceselor  interne  orientate  

spre  finalităţile actului educativ specific, în baza unui dialog constant pe 

verticală şi orizontală, ceea ce presupune implementarea   unui   sistem   

propriu   de   autoevaluare   a   calităţii   proceselor   interne   (proces 

educaţional, guvernare strategică, management operaţional).  

Strategia  evaluării  şi  calităţii  educaţiei  în Colegiul Naţional de Artă 

“Regina Maria” Constanţa, este aplicabilă,  în principiu, pentru perioada de validitate 

a mandatului actualei Comisii de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Educaţiei (CEAC).  

 

 



II. PRINCIPII ALE DEMERSURILOR CEAC 

 

Toate  demersurile  specifice  ale  membrilor  CEAC  au  la  bază  următorul  

set  de  norme generale, elaborate în concordanţă cu prevederile metodologiei de 

asigurare a calităţii educaţiei dar şi cu Standardele de calitate ISO  şi EQFM, 

recunoscute la nivel european:  

1.   Principiul omniprezenţei autoevaluării  
Ciclul  dezvoltării  unităţii  şcolare  trebuie  considerat  un  ciclu  al  calităţii  

şi,  ca  urmare, creşterea   calităţii   educaţiei   trebuie   să   devină,   în   mod   

explicit,   baza   întregului   proces   de proiectare/planificare realizat la nivelul unităţii 

şcolare.  

Ca urmare, mecanismele de autoevaluare vor fi prezente:  

    în toată proiectarea şi planificarea dezvoltării unităţii şcolare;  

    în implementarea acestor proiecte, programe, planuri şi acţiuni;  

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

    în evaluarea activităţii curente şi a îndeplinirii scopurilor şi obiectivelor 

propuse.  

2.   Similitudinea funcţională a evaluării interne şi externe  
Este   evident   faptul   că   autoevaluarea   trebuie   să   asigure,   în   primul   

rând,   realizarea principalelor funcţii ale evaluării - anume:  

   îmbunătăţirea  activităţii  curente  -  evaluarea  trebuie  să  fie  oportună,  

să  împiedice  apariţia disfuncţiilor majore şi, în acelaşi timp, să arate foarte 

clar ce a mers ţi ce nu în activităţile trecute;  

    asigurarea  feed-back-ului  pentru  grupurile  semnificative  de  interes  -  

rezultatele  acţiunilor trebuie cunoscute de către elevi, părinţi, cadre didactice, 

manageri, comunitate în ansamblul ei;  

   revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la 

nivelul unităţii şcolare pentru ca acestea să servească mai bine misiunii 

asumate.  

3.   Practicabilitatea  
Prin sistemul propus de management al calităţii va fi promovat şi principiul 

practicabilităţii, astfel încât sistemul să nu devină birocratic. Ca urmare, procedurile 

de asigurare a calităţii nu vor „încărca" suplimentar cadrele didactice sau membrii 

echipei manageriale.  

Totodată,  procedurile  de  asigurare  a  calităţii  nu  vor  fi separate  de  

procedurile  normale  de dezvoltare instituţională. Sistemele şi procedurile de 

asigurare a calităţii nu reprezintă ceva în plus, nu  sunt  „paralele"  faţă  de  cele  care  

asigură  funcţionarea  şi  dezvoltarea  unităţii  şcolare,  ci  parte integrantă a acestora.  

4.   Evitarea birocratizării  
În  afara  documentelor  expres  prevăzute  de  actele  normative,  cantitatea  

de  documente solicitate va fi redusă la minimum.  

5.   Principiul consistenţei dovezilor  
Dovezile  activităţilor  concrete  de  management  al  calităţii  la  nivelul  

tuturor  subsistemelor instituţiei (atât cele gestionate direct de CEAC, cât şi cele 

deţinute de cadrele didactice  ori de responsabilii diverselor compartimente) vor avea 

următoarele calităţi:  

   valide: dovezile sunt semnificative şi susţin punctele tari sau punctele slabe 

identificate;  

   cuantificabile:  sunt  folosiţi indicatori de performanţă  interni şi externi,  

sunt  folosite atât  cifre cât şi procente şi sunt clare şi fără ambiguităţi;  



 suficiente:  pot  fi  verificate prin triangulaţie,  şi  anume,  există dovezi din 

trei perspective diferite;  

    actuale:  dovezile  sunt  suficient  de  recente  pentru  a  oferi  o  imagine  

precisă  a  situaţiei  la momentul scrierii raportului de autoevaluare;  

 exacte: dovezile sunt atribuite unor surse identificate şi verificabile.  

6.   Principiul  încrederii  şi  al  „prezumţiei  de  adevăr"  pentru  declaraţiile  

privind  calitatea educaţiei.  

7.   Implicarea  întregului  personal,  a  elevilor  şi  părinţilor  în  

implementarea  sistemului  de management al calităţii.  

Toate activităţile CEAC au la bază cele 8 principii generale ale calităţii cuprinse 

în Strategia Naţională şi în Manualul de autoevaluare.  

La acestea se adaugă,  în demersurile concrete de observare a activităţilor 

didactice, şi normele codului deontologic al evaluatorului.  

              

III. PLANUL STRATEGIC AL EVALUĂRII ŞI ASIGURĂRII CALITĂŢII 

EDUCAŢIEI ÎN Colegiul Naţional de Artă “Regina Maria” Constanţa 

 

 Analiza SWOT:  

Puncte tari (S)  
  numai cadre didactice calificate 

 număr mare de cadre didactice titulare cu gradul I şi II;  

 cadre didactice perfecţionate prin stagiile de formare în problematica reformei: 

abilitare curiculară, evaluare, inteligenţe multiple, negocierea conflictelor;  

 director format în managementul educaţional;  

 existenţa programelor M.E.C. de formare a cadrelor didactice;  

 cadre didactice formate prin programe naţionale şi internaţionale;  

 număr mare de elevi participanţi la concursurile şi olimpiadele şcolare;  

  depăşirea mediei pe ţară în ceea ce priveşte rezultatele elevilor la testele naţionale ;  

 toţi absolvenţii de cls. a VIII a au fost orientați spre licee și SAM;  

 colaborare cu Primăria, consiliul local, mass-media;  

 existenţa în unitate a bibliotecii şcolare;  

 dotarea claselor cu videoproiectoare, laptopuri/ calculatoare;   

  conectarea tuturor sălilor de clasă și a laboratoarelor la internet;   

 preocuparea conducerii unităţii în dezvoltarea bazei materiale;  

 exploatarea eficientă a resursei de timp în respectarea programelor, în pregătirea 

suplimentară a elevilor;  

 implicarea în actul decizional a unui număr cât mai mare de cadre didactice.  

 

Puncte slabe (W)  

 ineficienta colaborare a unor părinţi cu şcoala;  

 neimplicarea unor cadre didactice în actul decizional şi educaţional;  

 prezenţa câteodată a formalismului în activitatea comisiilor constituite la nivelul 

şcolii;  

 Părinţii nu se implică suficient in activitatea școlii 

 

Opotunităţi (O)  

  învăţământul este prioritate naţională;  

 lărgirea ofertei de formare continuă a personalului didactic prin multiple 

forme;  

 deschiderea tinerei generaţii către operarea pe calculator;  



 existenţa multiplelor posibilităţi de informare (internet) şi de formare a 

cadrelor didactice (programe naţionale, internaţionale);  

 disponibilitatea/deschiderea consiliului local faţă de problematica şcolii;  

 noua structură a anului şcolar;  

 o ofertă educațională atractivă ;  

 creșterea capitalului de imagine în peisajul local și județean 

 accentuarea rolului parteneriatului în dezvoltarea unităţii şcolare.  

 Încurajarea formării profesionale prin alocarea unui buget pentru această 

componentă educațională 

 

Ameninţări ( T)  

 slaba motivaţie financiară a cadrelor didactice;  

 lipsa abilităţii de a lucra în grup şi în echipă, manifestate la unele cadre 

didactice;  

 scăderea populaţiei şcolare, cu implicaţii asupra normării personalului didactic 

şi a reţelei şcolare;  

 conservatorismul unor cadre didactice 

 menţinerea şi perpetuarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice şcolii: serbări 

şcolare semestriale la nivel de  unitate şcolară (,, Ziua educației”, Ultima oră de 

dirigenție ), sărbătorirea zilei şcolii (30 noiembrie), comemorarea evenimentelor 

istorice;  

 fomarea unui corp profesoral capabil să aplice reforma în învăţământ şi care să 

formeze o echipă – formarea continua a cadrelor didactice;  

 realizarea unei unităţi formale școală - comunitate, în vederea susţinerii şcolii 

în ceea ce priveşte asigurarea unui proces educaţional de calitate prin intermediul 

activităţilor extracurriculare;  

 asigurarea unui climat de muncă ambiant pentru elevi, personal didactic şi 

nedidactic, folosind comunicarea prin care informaţia circulă prin toate direcţiile. Ea 

este fluentă şi deschisă, de calitate, iar relaţiile existente sunt de colaborare şi respect 

reciproc;  

 dezvoltarea bazei materiale  

 

 

ABORDĂRI STRATEGICE:  

1. Dezvoltarea curriculară  
  Optimizarea activitatii didactice la toate disciplinele, în  concordanță cu 

planurile de învățământ, adaptarea curriculum-ului național prin consultarea elevilor 

și a părinților.  

 Stabilirea în mod corect și democratic  a disciplinelor opționale pe arii 

curriculare.  

 Echilibrarea componentelor formativ – informativ, educativ – instructiv, 

creativ – recreativ.  

 Structurarea metodologică a activitățlor didactice în concordanță cu noile 

obiective și principii educaționale ale curriculum-ului național.  

 

2. Dezvoltarea resurselor financiare  

 Finanțarea școlii se realizează de la :  

 - bugetul de stat pentru plata consumului de apa, energie  electrica, căldură, telefon, 

internet, plata salariilor, burselor și a altor drepturi bănești  

 - venituri extrabugetare –contribuția Asociației  de Părinți, chirii, sponsorizări. 



3. Dezvoltarea resurselor materiale  

 Școala dispune de o baza materiala bună, formata din Săli de clasă, laboratoare (de 

fizica-chimie, biologie), cabinete AEL, ateliere de specialitate (pictură, grafică, artă 

monumentală, sculptură, ceramică, design, arhitectură), cabinete de muzică, săli de 

balet, atelier de teatru, sală de spectacol, spaţiu expoziţional, sală de sport, bibliotecă, 

un cabinet medical.  

 Îmbunatățirea și modernizarea bazei materiale în continuare   

 

4. Dezvoltarea resurselor umane  
 Se va realiza prin formare continuă ( prin  înscrierea și promovarea examenelor de 

grad didactic, cursuri de formare , activităţi de comisie și cerc pedagogic, asistenţe și 
interasistenţe, lecţii demonstrative). 
5.Dezvoltarea resurselor de timp  

 Se va realiza prin dezvoltarea unei scheme orare riguroase, care să ţină cont de curba 

de efort a elevului. 

6.Dezvoltarea resurselor de informatie  
Se va realiza  prin accesul la internet  

 

TERMENE DE APLICARE, ROLURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE 

                   DIFERITELOR PERSOANE ŞI GRUPURI :  

A.   

A.-Managementul școlii va fi anual reconsiderat, în funcție de specificul unității 

școlare și de nevoile comunității. Anual,  tradițiile și obiceiurile specifice unitatii 

scolare se vor derula conform programului extracurricular.  

     - Anual, toate cadrele didactice vor participa la cursuri de perfecționare, prin Casa 

Corpului Didactic sau prin Centrul Național de Formare Continuă. 

B. Conducătorii echipei sunt managerii unității școlare. În cadrul școlii, cadrele 

didactice discută în comisii, în consiliul profesoral și în consiliul de administrație 

despre obiectivele generale, corelate cu cele de la nivelul fiecărei discipline, a 

strategiilor didactice.  

 Activitățile cadrelor didactice se desfașoară pe baza planificărilor calendaristice, 

conform programelor școlare în vigoare.  

Curriculum-ul de dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între 

școală și ceilalți parteneri implicați în educație.(oferte CDS) 

   În cadrul școlii functionează mai multe echipe din care amintim:  

. Consiliul profesoral prezidat de conducerea școlii.  

. Consiliul de administratie  
Acestea își desfășoară activitatea o dată pe lună sau de câte ori este nevoie, pe baza 

unei tematici aprobate în luna septembrie a fiecărui an școlar, pe baza raportului 

anual și semestrial sau pe baza programului managerial.  

o Comisia pentru curriculum - are următoarele atribuții:  

 - elaborarea proiectului pentru curriculum  

 - oferta educațională a  școlii  

 - metodologia de aplicare a activității de consiliere și orientare 

   

o Comisia de formarea profesională - are următoarele atribuţii: 

- actualizează baza de date privind formarea continuă; 

- va  sprijini cadre didactice tinere, în vederea obținerii gradelor didactice și 

definitivatului  



o Comisia de activitățti extrașcolare și cultural-artistice - are următoarele 

atribuții:  

- realizarea Planului activităţilor extracurriculare; 

- coordonarea activitatii cultural-artistice  și sportive 

- menținerea legăturilor cu instituțiile culturale  

- Implementarea și monitorizarea programului ,,Școala altfel- Să știi mai 

multe, să fii mai bun! ” 

 

AVANTAJELE OPŢIUNILOR :  
Am ales aceste ținte strategice, din considerentul că acestea  conduc la 

creșterea calității educaționale în școală și lărgesc accesul la educație al elevului.  

Țintele selectate sunt absolut necesare pentru dezvoltarea unității școlare, 

acestea fiind în armonie cu politicile și strategiile de dezvoltare naționale,regionale și 

locale.  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabil CEAC,  

Prof. Dimcea Mirela                                                

        Coordonator CEAC, 

                                                                                                 Director adj.,  
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