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MANUAL DE AUTOEVALUARE  
 
INTRODUCERE 
 
Prezentul manual a fost realizat ca parte a procesului de elaborare a unui Cadru de 
Asigurare a Calităţii pentru furnizorii de EFP. Îndrumarul pe care îl conţine acest 
manual este menit să vă sprijine în procesul de autoevaluare pe care îl veţi 
desfăşura.       
 
Obţinerea calităţii în desfăşurarea programelor oferite de învăţământul profesional 
şi tehnic este un proces pe termen lung care necesită o planificare şi o organizare 
atente. Unul dintre paşii pe care trebuie să îi parcurgeţi în vederea dezvoltării unui 
sistem de asigurare a calităţii în cadrul şcolii dumneavoastră este autoevaluarea 
performanţei şcolii în raport cu anumite principii ale calităţii. Capitolul 1 prezintă opt 
astfel de principii ale calităţii şi descriptorii de performanţă asociaţi fiecăruia 
(documentul #QA01). Nu trebuie să vă îngrijoraţi în legătură cu numărul mare al 
descriptorilor de performanţă şi cu standardul înalt de performanţă pe care aceştia 
îl descriu. Principiile calităţii reprezintă standardul dorit care poate fi obţinut numai 
în urma unui îndelungat proces de dezvoltare.             
 
Acelaşi lucru este valabil şi pentru lista dovezilor propuse. Aceste liste vă oferă 
exemple de documente, politici, proceduri şi activităţi pe care aţi putea să le 
prezentaţi drept dovezi ale rezultatelor şi performanţei şcolii dumneavoastră. În 
momentul de faţă nu dispuneţi în cadrul şcolii de toate elementele descrise în 
aceste liste. Crearea acestor elemente va face parte din planul dumneavoastră de 
dezvoltare pe termen lung.         
  
Capitolul 2 conţine îndrumări generale referitoare la procesul de autoevaluare şi 
planificarea îmbunătăţirii (documentul #QA02); în capitolul 3 veţi găsi un rezumat 
al procesului de autoevaluare (documentul #QA07).   
 
Lista de verificare (documentul # QA08) din capitolul 4 va fi folosită pentru 
pregătirea procesului de autoevaluare.           
 
Manualul din capitolul 5 (document #QA11) vă explică în ce mod trebuie să folosiţi 
şi să completaţi raportul. Capitolul 6 conţine formatul raportului (documentul 
#QA10) pe care îl veţi folosi pentru a înregistra rezultatele autoevaluării pe care o 
efectuaţi.  
 
Formatul planului de îmbunătăţire (documentul #QA12) este prezentat în capitolul 
7. 
 
Capitolul 8 conţine îndrumări privind observarea predării şi învăţării iar formatul 
fişei de observare a predării şi învăţării (documentul #QA14) este prezentat în 
capitolul 9. 
 
Anexa 1 conţine îndrumări privind completarea formularului de monitorizare internă 
iar formularul de monitorizare internă este prezentat în Anexa 2. 
 
Alte îndrumări şi comentarii utile despre autoevaluare şi dovezi ale performanţei  
veţi găsi în cadrul documentelor privind inspecţia (documentul #QA13 şi 
documentul #QA15). 
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Capitolul 1  
CADRUL DE ASIGURARE A CALITĂŢII 

Descriptori de performanţă 
 
Cadrul Comun de Asigurare a 
Calităţii în ÎPT din Europa 

 

Principii ale calităţii în ÎPT Modelul de excelenţă EFQM Principiile de management al 
calităţii - ISO9001  

Metodologie  
1. cum se foloseşte o abordare de tip sistemic 
a calităţii – 2. ce factori interesaţi sunt 
implicaţi în paşii de realizare a sistemului 
calităţii pe care îl abordaţi şi care sunt rolurile 
acestora – 3. ce instrumente şi proceduri 
folosiţi pentru colectarea datelor, măsurare, 
analiză, concluzii şi implementare– 4. sunt 
instrumentele demne de încredere şi 
consecvente – 5. în ce mod motivaţi factorii 
implicaţi pentru a-şi îndeplini în mod adecvat 
rolurile – 6. prin ce strategii se asigură 
implementarea schimbării – 7. cum folosiţi 
evaluarea externă 
 

1. Managementul calităţii 
 

1. Conducere  
2. Politici şi strategie  

2. Conducere  
5. Abordare de tip sistemic  

Scop şi plan  
1. care sunt scopurile şi obiectivele ÎPT în 
cadrul organizaţiei dumneavoastră – 2. 
scopurile /obiectivele sunt clare şi măsurabile? 
– 3. Scopurile / obiectivele dumneavoastră 
includ obiectivele ÎPT la nivel European? – 4. 
în ce mod măsuraţi /evaluaţi gradul în care 
sunt atinse aceste scopuri /obiective – 5. 
descrieţi procedura privind planificarea 
procesului din cadrul sistemului de calitate 
abordat   
 

2. Responsabilităţile managementului 
3. Managementul resurselor 
4. Proiectare şi dezvoltare 
 

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

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

Implementare 
1. cum se implementează o acţiune planificată 
– 2. descrieţi principiile cheie ale procedurii de 
implementare  
 

5. Învăţare  
6. Evaluarea şi certificarea învăţării 
 

3. Oameni  
4. Parteneriate şi resurse 
5. Proces 

1. Orientare pe client 
4. Abordare de tip procesual   
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Cadrul Comun de Asigurare a 
Calităţii în ÎPT din Europa   

 

Principii ale calităţii în ÎPT Modelul de excelenţă EFQM Principiile de management al 
calităţii - ISO9001  

Evaluarea competenţelor şi evaluare  
1. care sunt procedurile pentru evaluarea 
conţinutului, proceselor, rezultatelor şi 
impactului – 2. în ce mod asiguraţi o evaluare 
semnificativă şi sistematică – 3. ce factori 
interesaţi participă la procesul de evaluare – 
4. ce roluri îndeplinesc factorii interesaţi – 5. 
când efectuaţi evaluarea (frecvenţa) 
 

7. Măsurare şi analiză  
1. Managementul calităţii 

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

1. Orientare pe client 
7. Abordare faptică a procesului 

de luare a deciziilor 

Feedback şi schimbare 
1. în ce mod organizaţi obţinerea de feedback 
şi procedurile de schimbare în cadrul 
organizaţiei/sistemului – 2. cum asiguraţi 
obţinerea de feedback în mod sistematic – 3. 
cum asiguraţi transparenţa feedback-ului 
privind calitatea în ÎPT– 4. cum vă asiguraţi că 
sunt folosite rezultatele evaluării – 5. în ce 
mod raportaţi scopurile /obiectivele la 
evaluare   
  

8. Îmbunătăţire  
1. Managementul calităţii 

1. Conducere  
2. Politici şi strategii  
3. Proces 

1. Orientare pe client  
6. Îmbunătăţire continuă  
7. Abordare faptică a procesului 

de luare a deciziilor 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 1 – Metodologie: Managementul calităţii  
Sistemul de management al calităţii asigură calitatea programelor de învăţare şi promovează îmbunătăţirea continuă. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

EXEMPLE DE DOVEZI 

Conducere  
1.1 membrii managementului elaborează misiunea, viziunea şi 

valorile şi sunt modele ale unei culturi a excelenţei   
1.2 valorile şi codurile de comportament sunt vizibile în practică   
1.3 unui membru al echipei de management i-au fost 

încredinţate responsabilităţi în ceea ce priveşte asigurarea 
calităţii  

1.4 membrii managementului se asigură că sistemul de 
management al calităţii al organizaţiei este dezvoltat, 
implementat şi continuu îmbunătăţit  

1.5 toţi membrii personalului sunt implicaţi în implementarea 
asigurării calităţii 

Politici şi proceduri  
1.6 sistemul de asigurare a calităţii cuprinde formulări clare 

privind politicile, planuri strategice şi operaţionale, 
documente şi manuale ale calităţii  

1.7 politicile, procedurile şi activităţile sunt în mod clar 
documentate, respectă cerinţele interne şi externe şi asigură 
calitatea şi consecvenţa programelor de învăţare  

Evaluarea calităţii procedurilor 
1.8 evaluări regulate ale sistemului de calitate au loc cel puţin 

anual  
1.9 sistemul de calitate este supus unui proces de îmbunătăţire 

continuă care face parte din strategia de îmbunătăţire a 
calităţii stabilită de organizaţie  

1.10 procedurile sunt monitorizate în mod regulat pentru a 
asigura menţinerea şi respectarea sistemelor şi proceselor  

1.11 sunt stabilite proceduri privind neconformitatea cu 
procedurile şi se implementează măsuri corective  

1.12 procedurile de revizuire a programelor de învăţare duc la o 
îmbunătăţire a predării, învăţării şi rezultatelor obţinute 

1.13 sistemul de calitate dispune de proceduri eficiente de a 

• declaraţie de misiune documentată; obiective şi aspiraţii 
• declaraţia managementului, cuprinzând dovezi privind modul în 

care managementul acţionează ca un model  
• politici şi proceduri documentate; manual al calităţii; diagrama 

procesului calităţii 
• structura organizaţională; schema structurii de răspundere; 

roluri şi responsabilităţi 
• diagramele şi procesele de comunicare şi informare   
• standardele de calitate şi descriptorii de performanţă   
• rapoarte de autoevaluare; planuri de îmbunătăţire; documente 

de evaluare; procese verbale comitetului de asigurare a calităţii  
• raport privind revizuirea programului; procese verbale ale  

întâlnirilor grupului de lucru pentru revizuirea programelor   
• raportarea la rezultatele altor organizaţii şi descriptori de 

performanţă 
• rapoarte ale evaluării interne; mecanism de revizuire  
• revizuirea planului de afaceri; revizuirea manualului calităţii 
• documente privind ţintele şi strategia sau planuri de acţiune; 

înregistrarea tendinţelor pe o perioadă de 3 ani  
• feedback în urma evaluării 
• scopurile, obiectivele şi rezultatele programului  
• procese verbale ale întâlnirilor managementului  
• sisteme şi dovezi documentate conform cărora politicile şi 

procedurile sunt puse în practică  
• rapoarte ale evaluării externe; planuri de acţiune 
• înregistrări privind atingerea ţintelor  
• rapoarte ale evaluării externe; validarea externă a sistemului de 

calitate; înregistrări ale acreditării  
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răspunde plângerilor şi contestaţiilor  
1.14 recomandările privind îmbunătăţirea calităţii sunt puse în 

practică şi sunt monitorizate din punct de vedere al 
eficacităţii lor  
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 2 – Scop şi plan: Responsabilităţile managementului  
Organizaţia asigură o conducere şi un management caracterizate prin eficacitate în ceea ce priveşte calitatea şi dezvoltarea curriculum-
ului/învăţării. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

EXEMPLE DE DOVEZI 

Conducere 
2.1 managementul demonstrează sprijin activ şi implicare în 

ceea ce priveşte dezvoltarea şi calitatea programelor de 
învăţare şi ale altor servicii asigurate de furnizor*. 

2.2 obiectivele strategice, ţintele şi valorile sunt înţelese pe 
deplin de toţi membrii personalului şi de toţi factorii 
interesaţi, inclusiv de subcontractori şi furnizorii de practică  

2.3 managementul supraveghează cu eficacitate respectarea 
direcţiei strategice şi monitorizează cu regularitate 
programele de învăţare şi propria performanţă de 
management  

2.4 se promovează egalitatea şanselor şi se evită discriminarea 
astfel încât toţi elevii şi toţi membrii personalului să îşi 
atingă potenţialul   

2.5 managementul acţionează cu eficacitate în ridicarea nivelului 
rezultatelor obţinute şi în sprijinirea tuturor elevilor  

2.6 rolurile, responsabilităţile, autoritatea şi răspunderea care 
revin fiecărui membru al personalului sunt în mod clar 
definite, alocate şi înţelese de toţi factorii interesaţi  

2.7 există o comunicare eficientă în cadrul organizaţiei  
Parteneriate  
2.8 se dezvoltă, se menţin şi se analizează în mod regulat 

parteneriate şi colaborări eficiente cu factori interesaţi 
externi  

2.9 se colectează în mod sistematic informaţii în legătură cu 
nevoile şi aşteptările factorilor interesaţi interni şi externi  

2.10 proiectele de parteneriat şi programele de învăţare 
contribuie la dezvoltarea participării şi ocupării forţei de 

• declaraţia oficială; procese verbale ale întâlnirilor 
managementului; declaraţia managementului  

• planuri strategice şi planuri operaţionale  
• rapoarte de informare a managementului  
• raport anual  
• înregistrări privind aprobarea programelor  
• structura organizaţională; diagrama procesului de comunicare; 

procese de informare  
• dovezi privind distribuire informaţiilor la nivel intern  
• dovezi conform cărora toţi membrii personalului au fost instruiţi  

în mod regulat şi au primit informaţii actualizate privind sursele 
de informaţii, oportunităţile, legislaţia, practicile curente şi în 
dezvoltare  

• document privind strategia de marketing; plan de afaceri privind 
marketingul  

• politici şi proceduri privind egalitatea şanselor  
• procese verbale ale întâlnirilor echipei responsabile pentru 

egalitatea şanselor; procese verbale ale întâlnirilor 
echipelor/departamentelor   

• politici şi proceduri privind parteneriatul; procese verbale ale 
întâlnirilor membrilor parteneriatelor; dovezi privind contribuţia 
la acţiuni locale şi regionale  

• roluri şi responsabilităţi la nivelul organizaţiei; fişe ale postului; 
diagrama structurilor de răspundere 

• sistem de informaţii documentat; rapoarte ale evaluării 
• îndrumări, politici, procese de informare documentată 
• rapoarte de analiză şi feedback; plan de acţiune 
• date privind eficacitatea şi eficienţa programelor  

                                       
* furnizor de educaţie şi formare profesională, denumit în continuare furnizor de EFP. 
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muncă la nivel local, regional şi, dacă este posibil, la nivel 
naţional şi european  

Sistem de informaţii  
2.11 sunt colectate în mod regulat informaţii despre anumite 

variabile importante, precum evoluţiile de ordin social, 
ecologic, economic, juridic şi demografic 

2.12 există un sistem de informare a factorilor interesaţi interni şi 
externi  

2.13 informaţiile sunt analizate în vederea planificării, dezvoltării 
şi implementării strategiilor  

2.14 informaţiile şi sistemele de înregistrări sunt exacte, 
actualizate şi păstrate în condiţii de siguranţă şi 
confidenţialitate, pot fi inspectate şi sunt revizuite în mod 
regulat 

Finanţe   
2.15 există o contabilitate eficientă şi se efectuează audituri 

financiare periodice în conformitate cu cerinţele fiscale şi 
legale  

2.16 dezvoltarea şi durabilitatea serviciilor furnizate elevilor se 
bazează pe un management financiar responsabil  

2.17 cheltuielile efectuate în cadrul unor capitole de buget 
specifice sunt monitorizate cu eficacitate pentru a asigura că 
se obţine valoare în schimbul banilor  

2.18 priorităţile privind cheltuielile şi utilizarea resurselor 
financiare sunt în mod clar legate de programele de învăţare 
şi priorităţile de planificare şi reflectă într-o măsură 
considerabilă scopurile şi obiectivele furnizorului de EFP 
respectiv  

2.19 toţi membrii personalului sunt implicaţi într-un grad 
corespunzător în procesul de consultare  

2.20 interesele financiare ale tuturor factorilor interesaţi sunt 
echilibrate şi satisfăcute cu eficacitate  

 

• rapoarte ale evaluării externe, inclusiv evidenţe ale auditorilor 
financiare   

• politici financiare; analiză privind costul învăţării  
• dovezi care demonstrează că deciziile financiare asigură tuturor 

elevilor cea mai mare rentabilitate a învăţării  
• dovezi conform cărora strategiile şi planurile de acţiune iau în 

considerare “valoarea obţinută în schimbul banilor”  
• dovezi privind sistemul de păstrare a datelor şi procesul de 

înregistrare a acestora; arhive 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 3 – Scop şi plan: Managementul resurselor   
Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos şi care le oferă sprijin; de asemenea, organizaţia se asigură că programele sunt 
furnizate şi evaluate de personal competent şi calificat. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

EXEMPLE DE DOVEZI 

Resurse fizice 
3.1 programul de învăţare satisface cerinţele privind siguranţa, 

sănătatea şi resursele fizice; precum şi orice alte condiţii 
prevăzute de lege acolo unde este cazul  

3.2 există resurse eficiente şi sunt astfel gestionate încât să 
sprijine procesul de învăţare, resurse care sunt însoţite de 
instrucţiuni de funcţionare clare, uşor de înţeles în diferite 
formate  

3.3 se gestionează, menţine, monitorizează şi evaluează 
siguranţa, gradul de adecvare şi utilizarea echipamentelor, 
resurselor şi spaţiilor de specialitate folosite în procesul de 
învăţare 

3.4 echipamentele, materialele şi spaţiile de specialitate sunt 
adecvate specialităţii (unde este cazul) şi îndeplinesc 
standardele industriale curente  

3.5 elevii au acces la resurse de învăţare care răspund nevoilor 
lor şi care sunt adecvate unui studiu independent eficace   

3.6 metodele/resursele/sarcinile etc. de predare şi formare sunt 
actualizate, analizate şi modificate în mod regulat  

3.7 metodele/resursele/sarcinile etc. de predare şi formare 
răspund nevoilor elevilor, diferitelor stiluri de învăţare, 
cerinţelor programelor de învăţare şi specificaţiilor 
calificărilor  

3.8 resursele de învăţare şi spaţiile aferente permit tuturor 
elevilor să participe în mod activ  

3.9 spaţiile, clădirile şi echipamentele sunt accesibile tuturor 
grupurilor de elevi; sunt semnalate prin indicatoare şi sunt 
uşor de localizat  

3.10 condiţiile de muncă şi mediul de învăţare sunt eficace şi 
asigură relaţii de lucru bune  

3.11 revizuirea programului de învăţare ia în considerare 

• statut; politica privind siguranţa şi sănătatea; servicii locale  
• contract/plan de învăţare 
• politici şi proceduri privind resursele  
• sisteme de inspecţie subcontractorilor, spaţiilor de practică, a 

locurilor de învăţare situate în afara şcolii 
• procese verbale ale şedinţelor privind siguranţa şi sănătatea 
• programe şi rapoarte privind sănătatea, siguranţa şi 

întreţinerea; verificări ale siguranţei echipamentelor; planuri de 
acţiune 

• documentaţie privind evaluarea riscurilor; supraveghetor 
incendii; înregistrări privind instruirea de prevenire şi stingere a 
incendiilor 

• documente de evaluare; verificarea continuă a echipamentelor 
şi spaţiilor; ciclul îmbunătăţirii 

• mecanism de feedback; obţinerea de feedback şi evaluări din 
partea elevilor  

• documente privind procesul de aprobare a programelor; proces 
verbale ale întâlnirilor în cadrul cărora este analizată aprobarea 
programelor  

• resurse de sprijinire a procesului de învăţare; politică de 
sprijinire a procesului de învăţare; dovezi conform cărora elevii 
cu nevoi de învăţare specifice au primit sprijin   

• politici şi proceduri de recrutare; dovezi conform cărora se 
respectă legislaţia privind ocuparea forţei de muncă  

• structura organizaţională; diagrama structurilor de răspundere; 
alocarea autorităţii 

• specificaţii ale cerinţelor privind profesorii/instructorii implicaţi în 
furnizare şi evaluare; CV-uri 

• manuale; îndrumări; informaţii pentru membrii personalului 
• politică de instruire iniţială a personalului; materiale de instruire 

iniţială; evaluării ale instruirii iniţiale  
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sugestiile elevilor privind un mediu de învăţare îmbunătăţit  
3.12 progresul tehnologic este cunoscut şi inovaţiile semnificative 

sunt introduse, după caz 
Resurse umane 
3.13 toţi membrii personalului sunt angajaţi în conformitate cu 

legislaţia locală şi naţională privind ocuparea forţei de muncă 
şi egalitatea şanselor 

3.14 politica de recrutare a personalului stabileşte standarde 
minime în ceea ce priveşte calificările şi experienţa 
adecvate, în special pentru cei implicaţi în furnizarea şi 
evaluarea programelor de învăţare   

3.15 toate rolurile şi responsabilităţile membrilor personalului 
sunt clar definite şi înţelese; poziţiile de autoritate sunt clar 
definite şi recunoscute  

3.16 politica de dezvoltare profesională a personalului cuprinde 
prevederi adecvate referitoare la iniţierea membrilor nou 
veniţi şi la dezvoltarea continuă a personalului  

3.17 toţi acei membri ai personalului care nu deţin o calificare 
primesc sprijin în vederea obţinerii unei calificări 
profesionale adecvate  

3.18 dezvoltarea profesională a întregului personal contribuie la 
sporirea eficacităţii şi oferă posibilitatea reflecţiei asupra 
propriei practici 

3.19 toţi membrii personalului au acces la cunoştinţe utile şi 
valide privind sarcinile şi obiectivele lor    

3.20 sunt dezvoltate cunoştinţele managerilor în ceea ce priveşte 
managementul calităţii şi pedagogia şcolară 

3.21 performanţa tuturor membrilor personalului este 
monitorizată şi evaluată   

3.22 sistemele de evaluare a personalului au ca rezultat 
planificarea unor acţiuni de îmbunătăţire 

3.23 datele privind rata de retenţie şi rata de succes a elevilor   
sunt utilizate pentru a aduce în discuţie potenţiale aspecte 
legate de dezvoltarea profesională a personalului  

3.24 profesorii/instructorii demonstrează că posedă cunoştinţe, 
competenţă tehnică şi experienţă actualizată la un nivel care 
să asigure predarea, învăţarea şi evaluarea eficace a 

• standarde documentate şi descriptori de performanţă pentru 
procesele de învăţare şi predare, stabilite prin raportări la 
rezultatele interne şi/sau externe 

• politici şi proceduri de observare a proceselor de predare şi 
învăţare; înregistrări ale lecţiilor observate; raportarea la 
standarde interne şi externe; feedback din observaţii; îndrumări 
de efectuare a observaţiei  

• autoevaluarea personalului  şi reflecţia asupra propriei practici; 
plan de îmbunătăţire 

• politică şi proceduri de evaluare a personalului; planuri de 
acţiune; formulare de evaluare; planuri individuale de 
dezvoltare; analizarea feedback-ului obţinut din partea elevilor 

• politici şi proceduri de dezvoltare şi formare a personalului; 
procese verbale ale şedinţelor în care s-au discutat aspecte 
legate de dezvoltarea profesională a personalului   

• feedback în urma cursurilor de formare; evaluarea cursurilor de 
formare 

• autoevaluare şi rezultatele evaluării; planuri de îmbunătăţire; 
rapoarte ale evaluării externe 

 
 
 
 
 
Notă: toţi membrii personalului includ personalul care furnizează 
programele, ex. profesori/instructori 
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programelor   
3.25 se stabileşte un echilibru între nevoile organizaţiei, echipelor 

şi persoanelor individuale   
3.26 conflictele şi problemele personale sunt rezolvate în mod 

eficace; soluţiile găsite sunt satisfăcătoare pentru toate 
părţile implicate şi răspund nevoilor acestora   
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 4 – Scop şi Plan: Proiectare şi dezvoltare 
Organizaţia este receptivă faţă de nevoile indivizilor, agenţilor economici şi comunităţii şi faţă de diferitele nevoi ale elevilor. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

EXEMPLE DE DOVEZI 

Conducere 
4.1 programele de învăţare se armonizează cu obiectivele 

strategice şi cu valorile organizaţiei  
4.2 programele de învăţare sunt supuse aprobării de către 

management/autoritatea competentă  
Program de învăţare 
4.3 prin modalităţile de evidenţă şi prin analiza nevoilor se 

identifică şi se înregistrează nevoile, interesele şi 
caracteristicile elevilor, angajatorilor, organizaţiilor şi 
comunităţilor  

4.4 procesul de aprobare a programului presupune existenţa 
unor dovezi conform cărora programul de învăţare propus 
răspunde cerinţelor identificate ale persoanelor individuale, 
agenţilor economici sau comunităţilor; feedback-ul obţinut 
din partea acestora  determină îmbunătăţirea programelor  

4.5 programele de învăţare îndeplinesc cerinţele externe şi sunt 
receptive faţă de situaţia la nivel local, regional, naţional şi 
european  

4.6 programele de învăţare demonstrează angajamentul de a 
pune elevii pe primul loc şi de a răspunde nevoilor lor într-un 
mod cât mai flexibil cu putinţă în ceea ce priveşte opţiunile şi 
accesul acestora 

4.7 colaborarea cu alţi parteneri şi departamente ale autorităţilor 
locale face ca programele şi procesul de învăţare să fie mai 
accesibile (de exemplu transport, asistenţa copilului) 

4.8 programele de învăţare au un caracter de includere din 
punct de vedere social, asigurând egalitatea în ceea ce 
priveşte accesul şi egalitatea şanselor pentru elevi şi 
demonstrează o implementare activă a politicii privind 
şansele egale  

4.9 programele de învăţare sprijină şi sporesc valoarea învăţării 
practice şi teoretice  

• colectarea datelor; analiză şi evaluare; cercetarea pieţei la nivel 
local şi naţional; informaţii privind piaţa muncii 

• documente privind ţintele şi strategia; plan de afaceri; planuri 
de proiect 

• profiluri ale elevilor; angajatorilor, organizaţiilor; comunităţilor; 
pieţe de ocupare a forţei de muncă; date demografice 

• dovezi privind implicarea unor grupuri de discuţie locale; a unor 
grupuri consultative; a diverşilor parteneri locali; documente de 
revizuire şi evaluare; feedback din partea angajaţilor şi 
angajatorilor 

• politica şi procedurile privind parteneriatul; procese verbale ale 
întâlnirilor partenerilor; dovezi privind contribuţia la acţiuni 
locale şi regionale 

• dovezi privind modul în care programele de învăţare răspund 
nevoilor 

• dovezi privind modul în care au fost identificate obstacolele în 
calea accesului şi învăţării; strategii de depăşire a obstacolelor 

• planuri de acţiune pentru creşterea nivelului de înscriere, 
retenţie şi pentru îmbunătăţirea rezultatelor de învăţare, 
folosind date de comparaţie interne şi externe 

• scopurile programului; obiective şi rezultate 
• dovezi privind revizuirea programului; feedback de evaluare 
• politică şi proceduri de observare a predării şi învăţării; 

înregistrări privind observarea predării şi învăţării; comparaţii cu 
standarde interne şi externe; feedback în urma observării 
predării şi învăţării; îndrumări privind observarea predării şi 
învăţării 

• raport de autoevaluare; planuri de îmbunătăţire 
• procese verbale ale şedinţelor echipelor de program 
• procesul de aprobare a programului şi documentaţia 

programului, inclusiv dovezi privind necesitatea şi justificarea  
• date şi analize în urma studiilor; date privind finalizarea 
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4.10 programele de învăţare includ procese eficace de evaluare 
formativă şi sumativă şi de monitorizare a învăţării  

4.11 obiectivele de învăţare ale programelor includ criterii şi 
metode de evaluare sumativă care sunt adecvate scopului şi 
care sunt revizuite în mod regulat  

4.12 programele de învăţare definesc în mod clar traseele de 
continuare a studiilor  

4.13 programele de învăţare includ un proces eficace de răspuns 
la reclamaţii şi contestaţii 

Revizuirea programului 
4.14 programele de învăţare au o serie de descriptori de 

performanţă prin care poate fi măsurat gradul de succes al 
programului; ţintele privind îmbunătăţirea sunt stabilite în 
conformitate cu reperele instituţionale, locale, regionale, 
naţionale sau europene  

4.15 programele de învăţare au definite obiective de învăţare, 
care sunt revizuite în mod regulat în lumina cerinţelor 
privind calificările stabilite la nivel intern, local, regional, 
naţional şi european  

4.16 programele de învăţare sunt revizuite cel puţin o dată pe an 
şi elevii contribuie la acest proces de revizuire  

4.17 informaţiile privind evaluarea învăţării şi rezultatele 
dobândite, inclusiv analiza performanţei diferitelor grupuri 
de elevi, sunt folosite ca punct de plecare pentru dezvoltarea 
programului de învăţare  

 

programului şi rezultatele de învăţare 
• date privind certificarea, analiză şi revizuire 
• date privind rezultatele de învăţare şi tendinţe ale rezultatelor 

de învăţare pentru diferite grupuri de elevi, în comparaţie cu 
profilurile de înscriere  
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 5 – Implementare: predarea şi învăţarea 
Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

EXEMPLE DE DOVEZI 

Ofertă şi înscriere 
5.1 elevilor le sunt puse la dispoziţie informaţii şi îndrumări 

despre toate programele de învăţare existente 
5.2 elevii primesc ajutor pentru a înţelege, a obţine sau a căuta 

informaţii conform nevoilor lor  
5.3 elevilor li se dă posibilitatea să se înscrie la programe de 

învăţare care răspund nevoilor lor  
5.4 elevii care au fost respinşi primesc sfaturi şi îndrumări 

adecvate pentru a găsi programe de învăţare mai potrivite 
nevoilor lor  

5.5 evaluarea iniţială (nevoile elevilor; sprijinul necesar; stiluri 
de învăţare; cunoştinţe, experienţă şi abilităţi anterioare; 
cerinţe de evaluare) oferă o imagine exactă pe baza căreia 
se poate planifica un program de învăţare adecvat 

5.6 toţi elevii participă la un program de iniţiere în programul de 
învăţare la care au fost înscrişi, având posibilitatea de a 
participa la diferite sesiuni în cadrul programului şi/sau de a 
schimba programul de învăţare (dacă este necesar) 

5.7 programele de învăţare răspund aspiraţiilor şi potenţialului 
elevilor, dezvoltând cunoştinţele şi experienţa anterioare 

Servicii de sprijin 
5.8 drepturile şi responsabilităţile elevului sunt clar definite 
5.9 elevii au acces la sprijin semnificativ şi eficace pentru 

rezolvarea unor probleme personale şi la orientare şi 
consiliere pe toată durata şcolarizării 

5.10 sunt prevăzute perioade pentru revizuirea şi reevaluarea 
activităţilor de sprijin destinate elevilor, pe baza nevoilor 
individuale ale acestora legate de progresul în cadrul 
programului şcolar 

5.11 informaţiile, orientarea şi consilierea sunt eficace, 
îndrumându-i pe elevi în ceea ce priveşte modalităţile de a-şi 
continua studiile după absolvire  

• statut; declaraţia misiunii; declaraţia oficială  
• materialele de marketing şi promovare; catalogul şcolii 
• documente privind întâlnirile care au avut ca temă egalitatea 

şanselor; politica şi planul de acţiune privind egalitatea 
şanselor; analiza anuală   

• politica privind învăţarea cu caracter de includere; politica 
privind accesul la învăţare; criterii de acces; contract şi planuri 
individuale de învăţare (sau altceva similar); drepturile elevilor 

• date privind grupurile minoritare; statistici privind înscrierea 
rata de retenţie, rezultatele de învăţare şi destinaţiile în 
conformitate cu ex. sexul, etnia şi deficienţele  

• procesul de orientare şi consiliere; procedura de înscriere; 
ghidul elevului  

• dovezi privind înregistrarea şi analizarea profilurile elevilor 
respinşi şi sfaturile acordate acestora  

• sprijinul acordat elevilor; politica privind sprijinul acordat prin 
îndrumători; sprijin acordat elevilor cu nevoi speciale; contract 
şi planuri individuale de învăţare (sau echivalentul) 

• procesul de iniţiere a elevilor şi procesul de evaluare iniţială  
• modul în care sunt identificate nevoile individuale de învăţare; 

modul în care se acordă sprijin suplimentar dacă este necesar; 
modul în care este monitorizat şi evaluat sprijinul acordat  

• monitorizarea elevilor şi a progresului înregistrat de aceştia în 
timpul sesiunilor de învăţare  

• politica şi procedurile de observare a proceselor de predare şi 
învăţare; înregistrări privind observarea predării şi învăţării; 
comparaţia cu standarde interne şi externe; feedback –în urma 
observării procesului de predare şi învăţare; îndrumări privind 
observarea procesului de predare şi învăţare  

• documente de evaluare; mecanism de evaluare; manualul 
calităţii; diagrama procesului de asigurare a calităţii  

• procese verbale ale întâlnirilor echipelor de program; procese 



Asigurarea calităţii QA 01 Principii  
 

 
  
 

16

5.12 există înregistrări privind evoluţia elevilor pe durata studiilor 
şi după absolvire - continuarea studiilor şi/sau angajarea 

Desfăşurarea procesului de predare şi învăţare   
5.13 profesorii/instructorii folosesc măsuri eficace pentru a 

promova egalitatea şanselor şi pentru a împiedica 
discriminarea, astfel încât elevii să îşi poată atinge 
potenţialul  

5.14 profesorii/instructorii stabilesc şi menţin relaţii de lucru şi de 
comunicare eficace cu elevii, cu alţi profesori/instructori, cu 
alţi membri ai personalului şi cu managerii 

5.15 elevilor li se stabilesc criterii individuale privind rezultatele 
de învăţare şi ţinte de învăţare individuale, pe baza evaluării 
iniţiale  

5.16 programele de învăţare şi materialele de învăţare (ex. 
temele) oferă posibilitatea învăţării prin paşi mici  

5.17 programele de învăţare şi materialele de învăţare (ex. 
temele) au criterii explicite, care sunt împărtăşite elevilor   

5.18 profesorii/instructorii folosesc o gamă variată de strategii de 
predare şi învăţare pentru a răspunde stilurilor de învăţare 
individuale, abilităţilor, culturii, genului, motivării fiecărui 
elev 

5.19 profesorii/instructorii selectează şi menţin o gamă variată de 
resurse şi materiale pentru a oferi sprijin în funcţie de 
diferitele nevoi ale elevilor   

5.20 toate activităţile de învăţare sunt planificate şi structurate 
pentru a promova şi a încuraja învăţarea individuală centrată 
pe elev, precum şi învăţarea în cadrul unui grup sau 
învăţarea în diferite contexte  

5.21 elevii primesc în mod regulat feedback şi informaţii privind 
progresul realizat, precum şi informaţii despre modul în care 
pot stabili noi criterii individualizate pentru a acoperi lipsurile 
în învăţare  

5.22 elevii sunt implicaţi în evaluarea progresului pe care îl 
realizează; evaluarea formativă şi feedback-ul sunt folosite 
pentru planificarea învăţării şi pentru monitorizarea 
progresului elevilor  

5.23 evaluarea formativă şi înregistrarea rezultatelor sunt 

verbale ale comitetului pentru asigurarea calităţii; procese 
verbale ale întâlnirilor membrilor echipei de management   

• raport de autoevaluare; plan de îmbunătăţire; revizuirea 
planului de afaceri  

• feedback şi evaluări din partea elevilor; feedback din partea 
personalului 

• revizuirea şi evaluarea programului; plan de acţiune  
• scopurile programului; obiective şi rezultate  
• politici şi proceduri de evaluare formativă şi monitorizare  
• înregistrări ale programului, ex.: planul programului, planul 

sesiunilor, scopul programului, rezultate, activităţi de revizuire 
şi evaluare, registre, date privind prezenţa ,date privind 
finalizarea programului, activităţi de dezvoltare profesională a 
personalului pentru sprijinirea programului, cerinţe privind 
resursele, documente de aprobare a programului 

• documente privind progresul; procesul de orientare 
profesională; informare (broşuri, pliante); sesiuni privind 
alegerea unei cariere sau continuarea dezvoltării profesionale  

• procesul de revizuire efectuat de angajatori şi angajaţi; date din 
studii naţionale sau la nivelul comunităţii locale care 
demonstrează că ceea ce se dobândeşte prin învăţare are un 
impact asupra comunităţii locale  

• date privind progresul elevilor şi destinaţiile lor ulterioare  
• materiale şi strategie de marketing şi promovare  
• politici şi proceduri de rezolvare a plângerilor şi contestaţiilor; 

dovezi care demonstrează existenţa unor termene pentru 
rezolvarea acestora, a metodelor de comunicare şi a  
personalului competent; dovezi privind urmărirea cazurilor; 
feedback 
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adecvate nevoilor elevilor şi programului, sunt riguroase, 
juste, exacte şi se efectuează în mod regulat   

5.24 elevii sunt încurajaţi să îşi asume responsabilitatea pentru 
propriul proces de învăţare (ex. sunt conştienţi de propriile 
puncte tari şi puncte slabe, acţionează conform feedback-
ului primit, propun noi obiective de învăţare) 

5.25 elevii sunt familiarizaţi cu diferite activităţi de evaluare 
formativă şi sumativă înainte ca evaluarea finală să aibă loc  

5.26 programele de învăţare respectă un proces sistematic de 
păstrare a înregistrărilor  
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 6 – Implementare: Evaluarea şi certificarea învăţării 
Organizaţia utilizează procese eficace de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor.   
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

EXEMPLE DE DOVEZI 

Evaluarea sumativă  
6.1 înscrierea elevilor respectă cerinţele interne şi externe  
6.2 procedurile şi condiţiile privind evaluarea sumativă şi 

evaluarea internă sunt comunicate în mod clar tuturor 
factorilor interesaţi  

6.3 cerinţele specifice de evaluare ale elevilor sunt identificate şi 
îndeplinite atunci când este posibil  

6.4 evaluarea sumativă este adecvată, riguroasă, corectă, 
exactă şi efectuată în mod regulat  

6.5 evaluarea sumativă este folosită pentru a monitoriza 
progresul elevilor şi pentru a informa elevii în legătură cu 
progresul pe care l-au realizat şi cu modul în care îşi pot 
îmbunătăţi performanţa 

6.6 elevii au oportunitatea de a se înregistra la o nouă procedură 
de evaluare sumativă (dacă este posibil) şi/sau au o “a doua 
şansă” de a fi evaluaţi  

6.7 evaluarea sumativă şi evaluarea internă sunt efectuate de 
profesori/instructori cu calificare adecvată şi experienţă 
corespunzătoare  

6.8 în mod regulat sunt selectate şi revizuite exemple de  decizii 
şi practici de evaluare sumativă; constatările rezultate sunt 
luate în considerare în acţiuni ulterioare de evaluare, pentru 
a asigura consecvenţa şi corectitudinea  

6.9 profesorii/instructorii participă în mod regulat la activităţile 
de standardizare a procesului şi deciziilor de evaluare care 
sunt efectuate   

Certificare 
6.10 doar acelor elevi care îndeplinesc toate cerinţele din cadrul 

evaluării sumative li se acordă un certificat sau o calificare 
oficială, dacă acest certificat sau calificare sunt specificate în 
programele de învăţare  

6.11 acele rezultate obţinute de elevi care reprezintă etape  în 

• înregistrări ale înscrierii elevilor; înregistrări ale datelor de 
înscriere şi de obţinere a certificării; înregistrări ale numărului 
actualizat de elevi din cadrul unui program de învăţare    

• specificaţiile programului care precizează criteriile şi metodele 
de evaluare  

• detalii privind procesul şi activităţile de standardizare; procese 
verbale ale întâlnirilor  

• procesul de evaluare, inclusiv traseul clar al evaluării  
• rezultatele elevilor şi feedbackul din partea elevilor reflectă 

accesul regulat la procesul de evaluare 
• procesul de contestaţii, inclusiv dovezi privind răspunsul la 

nevoile elevilor în ceea ce priveşte procedurile de evaluare 
alternativă şi “a doua şansă” 

• procesul intern de evaluare şi monitorizare, care acoperă  
sprijinul acordat, înregistrări, formulare de feedback, înregistrări 
ale observării predării şi învăţării, planuri de acţiune  

• înregistrări privind revizuirea regulată a activităţilor de evaluare 
a învăţării, de evaluare şi monitorizare internă  

• rapoarte şi planuri de acţiune întocmite în urma procesului de 
evaluare internă şi externă, inclusiv dovezi că cerinţele stabilite 
de organisme legale şi de reglementare sunt îndeplinite  

• registre; rapoarte; formulare de revizuire; rezultate ale evaluării 
şi certificării învăţării   

• date privind rezultatele de învăţare şi tendinţe ale rezultatelor 
de învăţare pentru diferite grupuri de elevi în comparaţie cu 
profilurile de înscriere  

• specificaţii privind personalul pentru evaluarea învăţării şi 
pentru procesul de evaluare /monitorizare internă  

• documente privind cerinţele legale şi de reglementare  
• documente privind acreditarea oficială  
• dovezi privind sistemul de stocare şi procesul de păstrare a 

înregistrărilor; arhive 
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atingerea obiectivelor de învăţare şi în obţinerea calificărilor 
sunt înregistrate, acreditate şi păstrate  

6.12 certificarea este validată în mod oficial prin acreditarea 
externă (unde acest lucru există) de către autorităţi publice 
legale sau de către alte organisme legale şi de reglementare  

6.13 evaluatorii externi au acces în clădiri, la înregistrări, 
informaţii, elevi şi profesori/instructori 

6.14 procedurile de evaluare a învăţării, de evaluare internă şi 
externă respectă cerinţele organismelor legale şi de 
reglementare  

6.15 înregistrările privind elevii şi datele privind rezultatele la 
învăţare şi certificarea sunt păstrate conform reglementărilor 
în vigoare. 

 
 
 
 
 
Notă: evaluarea sumativă menţionată aici cuprinde toate formele 
de testare, ex. examinare scrisă sau orală, evaluarea bazată pe 
competenţe, proiecte. 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 7 – Evaluare: Măsurare şi analiză  
Performanţa organizaţiei este monitorizată şi evaluată şi se stabilesc paşi în vederea îmbunătăţirii, prin asigurarea calităţii şi 
autoevaluare. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

EXEMPLE DE DOVEZI 

Autoevaluarea  
7.1 o politică clară privind autoevaluarea este comunicată tuturor 

factorilor interesaţi pertinenţi şi este înţeleasă de aceştia   
7.2 managementul este în mod activ angajat şi implicat în procesul de 

autoevaluare  
7.3 toate aspectele referitoare la organizaţie sunt supuse procesului 

de autoevaluare  
7.4 procesul de autoevaluare este sistematic, efectuat anual împreună 

cu întreg personalul competent şi ia în considerare opiniile 
exprimate de toţi factorii interesaţi interni şi externi  

7.5 pentru monitorizarea eficacităţii programelor de învăţare şi a altor 
servicii oferite de furnizor sunt folosite măsuri pertinente, 
indicatori de performanţă şi standarde de referinţă externe 
(benchmark-uri) 

7.6 sistemul de calitate dispune de un mecanism de colectare regulată 
a feedback-ului din partea elevilor şi a altor factori interesaţi 
interni şi externi  

7.7 performanţa este analizată pe baza indicatorilor cheie de 
performanţă interni şi externi, a ţintelor stabilite şi tendinţelor 
existente, este judecată în mod constructiv, ducând la stabilirea 
unor ţinte de îmbunătăţire   

7.8 autoevaluarea riguroasă are drept rezultat identificarea 
priorităţilor, stabilirea unor ţinte ambiţioase de îmbunătăţire şi de 
planificare a acţiunii 

7.9 există stabilite proceduri pentru evaluarea externă şi validarea 
judecăţilor formulate în timpul procesului de autoevaluare şi a 
dovezilor aferente  

7.10 raportul de autoevaluare este aprobat şi avizat de management  
 

• procesul de autoevaluare şi întocmire a planului de 
îmbunătăţire  

• diagrama procesului de comunicare; sesiuni şi materiale 
de comunicare a informaţiilor  

• repere interne şi externe pentru standarde şi descriptori 
de performanţă  

• plan de afaceri; ţinte şi strategii 
• documente de revizuire şi evaluare; mecanism de 

feedback; planuri de acţiune  
• înregistrări ale ciclului de revizuire şi îmbunătăţire 

continuă   
• revizuirea politicilor şi procedurilor  
• procese verbale ale întâlnirilor membrilor echipei de 

management; procese verbale ale comitetului pentru 
asigurarea calităţii  

• înregistrări privind monitorizarea planurilor de acţiune  
• procese verbale ale întâlnirilor cu parteneri externi  
• rapoarte şi planuri de acţiune rezultate în urma evaluării 

interne şi externe  
• date şi analize ale performanţei şi date şi analize din 

studii; tendinţe 
• utilizarea datelor şi rapoartelor naţionale  
• dovezi privind realizarea planurilor de acţiune  
• înregistrări ale aprecierilor primite, ale contestaţiilor, 

plângerilor şi situaţiilor rezolvate  
• înregistrări privind îmbunătăţirea sistemelor şi 

modalităţilor de asigurare a calităţii 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 8 – Feedback şi schimbare: Îmbunătăţire  
Procesul de autoevaluare a organizaţiei duce la planificarea îmbunătăţirii; îmbunătăţirile sunt implementate şi monitorizate. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

EXEMPLE DE DOVEZI 

Îmbunătăţire 
8.1 există stabilite proceduri pentru analizarea punctelor slabe şi 

pentru realizarea unor îmbunătăţiri  
8.2 planurile de îmbunătăţire se adresează tuturor punctelor 

slabe identificate, inclusiv acelora a căror îmbunătăţire nu s-
a realizat în ciclul anterior  

8.3 domeniile de activitate selectate pentru a fi îmbunătăţite 
reprezintă un răspuns adecvat la punctele tari şi slabe ale 
furnizorului de EFP 

8.4 planurile de îmbunătăţire definesc în mod clar ţintele, 
priorităţile, sarcinile, responsabilităţile şi termenele; criteriile 
de succes sunt specifice, măsurabile şi posibil de atins  

8.5 planurile de îmbunătăţire stabilesc în mod adecvat costurile 
şi resursele  

8.6 implementarea planurilor de acţiune, a îmbunătăţirilor şi a 
măsurilor corective este monitorizată şi evaluată şi sunt 
aduse modificări în conformitate cu rezultatele monitorizării 
şi evaluării   

8.7 performanţa îmbunătăţită a organizaţiei este monitorizată şi 
analizată şi este folosită ca punct de reper pentru programe 
de învăţare şi activităţi de dezvoltare viitoare  

8.8 întreg personalul este implicat în sistemele şi modalităţile de 
îmbunătăţire continuă a calităţii  

8.9 toţi membrii personalului şi toţi factori interesaţi primesc 
informaţii şi feedback în legătură cu rezultatele procesului de 
autoevaluare şi cu planul de îmbunătăţire  

8.10 tendinţele în timp privind performanţa demonstrează o 
îmbunătăţire continuă sau menţinerea unor standarde foarte 
înalte  

8.11 acţiunile de îmbunătăţire specificate de organisme externe 
sunt prezentate personalului în cauză şi sunt puse în aplicare 
măsuri corective  

• procesul de autoevaluare şi întocmire a planului de îmbunătăţire  
• diagrama procesului de comunicare; sesiuni şi materiale de 

comunicare a informaţiilor  
• repere interne şi externe pentru standarde şi descriptori de 

performanţă  
• plan de afaceri; ţinte şi strategii 
• documente de revizuire şi evaluare; mecanism de feedback; 

planuri de acţiune  
• ciclul de revizuire şi îmbunătăţire continuă   
• revizuirea politicilor şi procedurilor  
• procese verbale ale întâlnirilor membrilor echipei de 

management; procese verbale ale comitetului pentru asigurarea 
calităţii  

• înregistrări privind monitorizarea planurilor de acţiune  
• procese verbale ale întâlnirilor cu parteneri externi  
• rapoarte şi planuri de acţiune rezultate în urma evaluării interne 

şi externe  
• date şi analize ale performanţei şi date şi analize din studii; 

tendinţe 
• utilizarea datelor şi rapoartelor naţionale  
• dovezi privind realizarea planurilor de acţiune  
• înregistrări ale aprecierilor primite, ale contestaţiilor, plângerilor 

şi situaţiilor rezolvate 
• înregistrări privind îmbunătăţirea sistemelor şi modalităţilor de 

asigurare a calităţii 
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8.12 inspecţia externă independentă evaluează şi raportează în 
legătură cu nivelul de calitate atins de furnizorul de EFP; de 
asemenea, evaluează fidelitatea şi impactul procesului de 
autoevaluare şi îmbunătăţire  
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monitorizare 
internă şi 
evaluare 

Capitolul 2 
AUTOEVALUAREA 

Îndrumari  
 
1. Introducere 
 
Principala responsabilitate în îmbunătăţirea calităţii şi standardelor ofertei de 
Educaţie şi Formare Profesională (EFP) revine furnizorilor de EFP. Este esenţial ca 
furnizorii de EFP să depună eforturi pentru a gestiona şi a îmbunătăţi calitatea 
ofertei lor, folosind metode de asigurare a calităţii clar definite şi aprobate pentru 
a evalua în mod regulat toate aspectele ofertei lor. Ca parte a monitorizării şi 
îmbunătăţirii calităţii EFP, furnizorii de EFP îşi încurajează personalsă realizeze 
analize şi evaluări ale performanţei lor. Această “autoevaluare” şi planul de 
îmbunătăţire care rezultă sunt folosite ca parte a sistemului de management al 
calităţii, împreună cu evaluările externe ale calităţii şi exerciţiile de comparaţie cu 
alte instituţii.  
 
Toţi furnizorii de EFP realizează un raport anual de autoevaluare, esenţa căruia 
trebuie să o constituie o evaluare bazată pe răspunsurile la descriptorii de 
performanţă ai modelelor interne şi/sau externe de asigurare a calităţii. În 
întocmirea raportului lor de autoevaluare, furnizorii de EFP trebuie să formuleze 
judecăţi asupra performanţei lor şi să identifice punctele tari, punctele slabe şi 
alte aspecte ale ofertei lor care au nevoie de îmbunătăţire. Toate judecăţile  
trebuie sprijinite de dovezi solide.  
 
Îndrumările din prezentul document se bazează pe principiile autoevaluării şi îşi 
propun să ofere furnizorilor de EFP un instrument pentru planificarea, realizarea 
autoevaluării şi întocmirea raportului de autoevaluare, permiţându-le astfel să 
asigure calitatea ofertei lor. Autoevaluarea, realizată de furnizorii de EFP sub 
propriul control şi responsabilitate, poate fi definită ca un proces sistematic şi 
progresiv de evaluare în care furnizorii de EFP colectează şi analizează dovezile 
pentru a formula judecăţi asupra performanţei lor în raport cu obiectivele 
stabilite. Procesul de autoevaluare şi îmbunătăţire continuă trebuie să includă:  

• evaluarea performanţei 
• raportul de autoevaluare 
• planul de îmbunătăţire, ţintele îmbunătăţirii şi planurile de acţiune 
• monitorizarea şi analiză: în ce măsură au fost realizate planurile de 

dezvoltare şi acţiune şi în ce măsură au fost atinse ţintele  
• evaluare externă 

 
evaluarea 

performanţei 
 
 
 
 
     Fig.1: Ciclul anual de autoevaluare 

plan de 
îmbunătăţire 
 

raport de 
autoevaluare 
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2. Beneficiile autoevaluării şi asigurării calităţii 
 
Un furnizor de EFP are diferite tipuri de clienţi, fiecare cu cerinţe şi aşteptări 
diferite. Oferta de învăţământ trebuie să ia în considerare nevoi variate de 
calificare şi trebuie elaborată într-un asemenea mod încât să satisfacă cerinţele:  

 
1) – elevilor, care doresc posibilităţi de învăţare care să corespundă cu aspiraţiile 
lor profesionale şi personale. Este necesar ca aceste calificări să constituie un 
paşaport pentru angajare, precum şi ca aceste calificări să certifice abilităţile şi 
competenţele elevului. 
 
2) – angajatorilor, care doresc calificări valide şi cu caracter constant, care să fie 
recunoscute şi să confirme calitatea şi nivelul de competenţă a angajaţilor. 
 
3) – sectoarelor publice, care doresc ca oferta EFP să poată susţine dezvoltarea 
economică şi să sprijine politicile guvernamentale.  
 
Asigurarea calităţii ofertei din educaţie conferă rezultatelor învăţării o anumită 
însemnătate şi are beneficii concrete pentru elevi, angajatori, autorităţi publice, 
cât  şi pentru furnizorii de EFP. 
 
Beneficii pentru elevi 
• standarde ridicate pentru învăţarea individuală  
• capacitate crescută de ocupare a unui loc de muncă 
• egalitatea şanselor 
• o mai bună informare privind posibilităţile de învăţare şi rutele de continuare 

a studiilor  
• implicare activă in desfăşurarea programului de învăţare şi în procesul de 

îmbunătăţire a sa  
• feedback-ul constructiv furnizat de evaluări demonstrează că punctele de 

vedere şi comentariile elevilor sunt apreciate şi respectate 
• apreciere şi grad de satisfacţie mai mare manifestate de elevii implicaţi în 

programul de învăţare 
 
Beneficii pentru angajatori 
• încredere în calitatea învăţământului şi a competenţelor dobândite în EFP 
• o mai rapidă integrare a viitorilor angajaţi la locul de muncă 
• încredere în calitatea învăţământului şi a competenţelor dobândite 
 
Beneficii pentru autorităţi publice 
• şanse mai mare de angajare a absolvenţilor 
• standarde mai ridicate în învăţământul profesional şi tehnic  
• un nivel mai ridicat al capacităţii unităţilor de învăţământ pentru atragerea 

investiţiilor  
• încredere în calitatea învăţământului şi a competenţelor dobândite 
 
Beneficii pentru furnizorii de EFP 
• informaţii privind bunele practici 
• comparaţia cu alţi furnizori de EFP 
• încrederea în propria ofertă şi în capacitatea de a promova programele de 

învăţare în mod corespunzător  
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• maximizarea potenţialului de angajare al elevilor  
• dovezi privind calitatea ofertei pentru organismele finanţatoare 
• contribuţie la dezvoltarea regională şi a comunităţii locale  
• legitimitate şi recunoaştere sporite 
 
3. Scopul autoevaluării şi asigurării calităţii 
 
Monitorizarea, analiza şi evaluarea desfăşurate pe parcursul procesului de 
autoevaluare contribuie direct la asigurarea calităţii ofertei de educaţie şi formare 
profesională. Asigurarea calităţii implică toate tehnicile şi activităţile care vizează 
eliminarea cauzelor performanţei nesatisfăcătoare prezente la toate nivelurile 
semnificative - de la identificarea nevoilor până la stabilirea gradului în care au 
fost satisfăcute aceste nevoi. Astfel, procesul de asigurare a calităţii va cuprinde 
următorii paşi: 
 

• identificarea variabilelor cheie care urmează să fie monitorizate  
• stabilirea ţintelor, standardelor sau nivelurilor de performanţă cerute 

pentru aceste variabile  
• dezvoltarea şi implementarea unui sistem pentru colectarea, analizarea şi 

raportarea informaţiilor privind performanţa legată de variabilele cheie  
• identificarea acţiunii care trebuie să urmeze dacă performanţa se situează 

sub ţinte, standarde sau nivelurile cerute  
• implementarea şi monitorizarea acţiunilor în vederea schimbării  

 
În primul rând, o ofertă care respectă cerinţele asigurării calităţii va conferi 
furnizorilor de EFP credibilitate şi legitimitate. Într-un sens mai larg, ea permite 
învăţământului să satisfacă nevoile elevilor, angajatorilor, comunităţii locale şi 
economiei. Asigurarea calităţii va garanta şi faptul că oferta este în acord cu 
obiectivele mai generale ale standardelor crescânde ale învăţământului, cum ar 
fi:  
 

• niveluri înalte ale rezultatelor elevilor  
• excelenţă în predare, formare şi alte servicii  
• învăţământul reprezintă valoare în schimbul banilor 

 
Autoevaluarea este elaborată astfel încât interesele elevilor să aibă prioritate şi 
să deţină o importanţă covârşitoare. Intenţia este de a situa elevii, nevoile, 
experienţele şi rezultatele lor în centrul autoevaluării şi îmbunătăţirii. Mai mult, 
întreaga ofertă care vizează elevii trebuie să răspundă nevoilor angajatorilor, 
comunităţii locale şi economiei. Pentru îndeplinirea acestui scop, furnizorii de EFP 
trebuie să realizeze autoevaluarea şi îmbunătăţirea în asociere cu organizaţiile 
externe. Accentul cade mai mult pe colaborare şi mai puţin pe competiţie. 
Furnizorii de EFP trebuie să implice total partenerii cheie în procesul de 
planificare a autoevaluării şi a îmbunătăţirii.  

 
Se aşteaptă ca furnizorii de EFP să promoveze egalitatea şanselor în toate 
aspectele ofertei. Acest lucru presupune adoptarea unor măsuri de creştere a 
posibilităţilor de participare, eliminarea tuturor barierelor în calea învăţării şi 
îndepărtarea inegalităţii şanselor în procesul de angajare. Mai mult, furnizorilor 
de EFP li se cere să demonstreze viabilitatea financiară şi faptul că oferă valoare 
în schimbul banilor ca elemente cheie ale autoevaluării. În final, toţi furnizorii de 
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EFP trebuie să realizeze îmbunătăţiri continue de la an la an ale calităţii ofertei 
lor şi să ridice nivelul standardelor. Dacă standardele sunt deja foarte ridicate, 
acestea trebuie menţinute.    

 
4. Responsabilităţi în realizarea autoevaluării  
 
Principalul scop al autoevaluării este îmbunătăţirea propriei performanţe. 
Autoevaluarea eficientă dă posibilitatea unui furnizor de EFP să-şi identifice 
punctele tari şi punctele slabe, să compare propria performanţă cu cea a altor 
furnizori, să identifice posibilităţi de îmbunătăţire, să stabilească obiective şi ţinte 
şi să îşi organizeze în ordinea priorităţii acţiunile necesare pentru a le realiza. 
Furnizează, de asemenea, mijloacele de identificare şi satisfacere a nevoilor 
elevilor şi ale altor factori interesaţi.  
 
Autoevaluarea trebuie să sprijine dezvoltarea organizaţională. De aceea, ea 
trebuie efectuată ca parte integrantă a planificării strategice şi operaţionale, nu 
ca o activitate închisă. Trebuie de asemenea să se integreze reglementărilor 
furnizorului de EFP vizând asigurarea calităţii, inclusiv tuturor standardelor 
externe de asigurare a calităţii şi modelelor de comparaţie cu alte instituţii. 
Astfel, calitatea şi rigoarea procesului de autoevaluare constituie un mijloc 
important pentru demonstrarea răspunderii publice. 

 
Scopul autoevaluării trebuie comunicat în mod corespunzător întregului personal, 
elevilor şi celorlalţi care folosesc serviciile furnizorului de EFP. În planificarea 
autoevaluării, furnizorii de EFP trebuie să identifice:  

 
• de ce se realizează autoevaluarea  
• care sunt domeniile şi/ sau activităţile ierarhizate în ordinea priorităţii care 

vor fi supuse autoevaluării  
• cum se va realiza autoevaluarea  
• cine va realiza autoevaluarea  
• când vor fi derulate etapele procesului  

 
Toţi participanţii trebuie să cunoască responsabilităţile pe care le au în cadrul 
procesului de autoevaluare. Trebuie să fie informaţi în mod adecvat în ceea ce 
priveşte scopurile autoevaluării, aria de cuprindere a cadrului de autoevaluare, 
cum se va realiza autoevaluarea şi termenele pentru realizarea autoevaluării. 
 
4.1 Implicarea personalului de la toate nivelurile 

 
Pentru a se realiza o îmbunătăţire continuă, întreg personalul trebuie să fie 
încurajat să îşi monitorizeze şi să îşi evalueze propria performanţă şi să identifice 
acele domenii care necesită îmbunătăţire. Trebuie de asemenea să se furnizeze 
timpul şi pregătirea necesare pentru realizarea acestei sarcini. Mulţi furnizori de 
EFP subestimează timpul necesar desfăşurării unei autoevaluări eficiente, mai 
ales timpul pe care îl implică adunarea dovezilor necesare. O atenţie specială 
trebuie acordată nevoilor personalului cu jumătate de normă.  
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Cea mai bună practică (mai ales pentru furnizori de EFP mari) o constituie 
organizarea de echipe pentru efectuarea evaluării în propriul domeniu de 
activitate. Aceste echipe pot fi:  

 
• echipe pe discipline legate de ariile de învăţare  
• echipe funcţionale pentru serviciile specializate, cum ar fi asistenţa 

acordată elevului sau finanţe  
• echipe multifuncţionale care oferă îndeplinesc anumite roluri pentru mai 

multe discipline sau servicii  
 
Echipele trebuie să beneficieze de pregătire în domeniul tehnicilor de 
autoevaluare, mai ales în ceea ce priveşte abilităţile de evaluare a dovezilor şi de 
efectuare a unor judecăţi solide. Fiecare echipă trebuie să aibă un lider care să 
planifice şi să organizeze procesul de autoevaluare şi să îşi asume 
responsabilitatea de a scrie raportul de autoevaluare.  

 
Mai jos, este descrisă o succesiune de paşi care pot servi ca punct de plecare 
pentru noile echipe atunci când trebuie să îşi organizeze autoevaluarea propriei 
discipline sau propriului serviciu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
         
                        
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 2: Procesul de autoevaluare al echipelor pe discipline sau servicii 
 
Este necesar ca echipele pe discipline şi pe servicii să ajungă la o înţelegere şi la 
un consens asupra motivelor şi beneficiilor realizării autoevaluării şi asigurării 
calităţii. După ce o echipă finalizează evaluarea şi înaintează raportul de 
autoevaluare şi planul de acţiune, acestea trebuie aprobate de către conducere. 
La furnizorii de EFP eficienţi, punctele cheie sunt sintetizate printr-un raport 
general de autoevaluare organizaţională şi un plan de îmbunătăţire. Este de 
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înţeles că unele detalii se vor pierde în cursul acestui proces şi acţiunile care vor 
rezulta se vor referi mai degrabă la organizaţie şi mai puţin la diferitele catedre.  
 
De aceea, este vital ca echipele pe disciplină şi/ sau pe servicii să primească 
feedback asupra raportului şi planului de acţiune pe care le-au realizat. În acest 
mod, echipa ştie de ce unele acţiuni pot fi realizate în timp ce altele nu. Aceasta 
duce la o înţelegere comună a priorităţilor la nivelul ăntregii organizaţii. 

 
Notă: Echipele pe discipline şi pe servicii sunt diferite de Comisia de Evaluare şi 
Asigurarea a Calităţii care este un grup permanent de reprezentanţi din partea 
tuturor factorilor interesaţi care se întâlnesc regulat şi discută probleme vizând 
calitatea. 
 
4.2 Implicarea elevilor 
 
Furnizorii de EFP trebuie să demonstreze implicarea deplină a elevilor în procesul 
de autoevaluare. Aceştia trebuie să dezvolte metode eficiente de obţinere a 
feedback-ului din partea elevilor, care să includă chestionare, interviuri, grupuri 
de discuţie, ateliere de lucru şi colectarea nemulţumirilor. Studiile trebuie să 
vizeze şi nevoile viitorilor elevi şi nivelul de satisfacţie al celor care părăsesc 
instituţia faţă de programul la care au participat. O importanţă aparte o are 
strângerea datelor despre elevii care abandonează programele înainte de a 
dobândi o calificare. 

 
Cea mai bună practică se realizează dacă furnizorii de EFP asigură participarea 
deplină a elevilor la echipele de autoevaluare şi la comitetele de consultare a 
elevilor. Toţi elevii trebuie informaţi în mod adecvat asupra scopului şi 
rezultatelor procesului de autoevaluare. Aceste probleme trebuie incluse în 
prevederi despre drepturile şi responsabilităţile elevilor.  
 
4.3 Implicarea factorilor interesaţi 
 
În planificarea procesului de autoevaluare, furnizorii de EFP trebuie să ia în 
considerare şi rolul pe care îl vor juca sub-contractorii, partenerii cheie şi 
angajatorii. Este necesar ca instituţiile să dezvolte metode de obţinere a opiniilor 
din partea organismelor externe, de exemplu, din partea angajatorilor şi a 
comunităţii locale, opinii legate de participarea elevilor la sesiunile de practică la  
locul de muncă şi/ sau intrarea acestora pe piaţa forţei de muncă şi relevanţa 
programelor de învăţare.  
 
Este necesar să fie luate în considerare datele vizând comparaţia între instituţii la 
nivel local, regional şi naţional privind, de exemplu, datele privind participarea, 
rezultatele elevilor, orientarea elevilor şi situaţia forţei de muncă, precum şi 
datele de la nivel naţional asupra dezvoltărilor economice şi politicilor 
guvernamentale.  
 
Este necesar ca organismele externe implicate să fie informate despre scopul şi 
rezultatele procesului de autoevaluare, iar feedback-ul lor să fie folosit la 
dezvoltarea calităţii ofertei de educaţie şi formare profesională. 
 
 



Asigurarea calităţii QA 02 ÎndrumarI  
 

 

 
  
 

29

4.4 Implicarea managementului 
 
Procesul de autoevaluare trebuie condus şi organizat în mod operativ şi eficient. 
Liderii şi managerii trebuie să adere la obiectivele autoevaluării şi să caute să 
promoveze o atmosferă de încredere în care indivizii şi grupurile pot reflecta 
asupra propriei performanţe şi pot avea o atitudine critică faţă de aceasta.  

 
Este o practică bună de a atribui responsabilitatea coordonării şi supervizării 
diferitelor aspecte ale procesului autoevaluării unei persoane potrivite (în cazul 
furnizorilor mari aceasta poate fi înlocuită cu un grup), ideal un manager cu 
vechime, care să aibă autoritatea şi responsabilitatea necesară în luarea 
deciziilor. Coordonarea procesului de autoevaluare implică în mod obişnuit 
planificare, stabilirea termenelor pentru îndeplinirea activităţilor, consiliere, 
facilitare, monitorizare, analiză, validare, scriere de rapoarte, corectarea şi 
adaptarea materialelor, promovarea bunei practici. În afară de organizaţiile 
foarte mici, raportul de autoevaluare va fi elaborat pe baza unui număr de sub-
rapoarte ale echipelor pe discipline sau servicii. Este necesar ca respectivul 
coordonator să stabilească proceduri clare pentru modul în care va fi făcut acest 
lucru. Este important ca raportul final să fie concis şi exprimat clar.  

 
Liderii şi managerii trebuie să participe activ la procesul de autoevaluare, într-o 
manieră adecvată responsabilităţilor lor de creştere a standardelor şi de 
îmbunătăţire a eficienţei şi eficacităţii totale a programelor de învăţare. Ei trebuie 
de asemenea să aprobe raportul final de autoevaluare şi planul de îmbunătăţire 
şi să evalueze eficienţa procesului de autoevaluare.  
 
5. Cadrul de autoevaluare  
 
Furnizorii de EFP trebuie să caute să dezvolte o formă de autoevaluare care să 
răspundă propriilor nevoi organizaţionale şi nevoilor factorilor interesaţi. Cu toate 
acestea, există trei cerinţe de bază referitoare la cadrul de autoevaluare pe care 
trebuie să le îndeplinească furnizorii de EFP:   

 
1) Autoevaluarea se referă la toate aspectele activităţii unui furnizor de EFP, 

dar vizează în special calitatea şi standardul experienţei de învăţare şi ale 
rezultatelor elevilor.  

 
Rapoartele de autoevaluare trebuie să abordeze toate disciplinele de învăţământ 

conţinute în ofertă. Rapoartele trebuie să conţină aprecieri asupra tuturor 

celorlalte servicii cheie care contribuie la experienţele elevilor, cum ar fi 

orientare, sprijin şi asistenţă pentru elevi, şi existenţa de şanse egale. Unele 

părţi ale acestor discipline pot fi evaluate în cadrul diferitelor principii de calitate, 

de exemplu, predarea şi învăţarea, responsabilităţile managementului şi/sau 

managementul resurselor. Când se fac aprecieri asupra oricărui aspect al ofertei 

şi performanţei, accentul trebuie să cadă mai degrabă pe rezultate şi/ sau pe 
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impactul  pe care îl are asupra elevilor şi a altor factori interesaţi, decât pe 

politici şi proceduri.  

 
2) Autoevaluarea se referă la  toate principiile de calitate convenite şi la toţi 

descriptorii de performanţă din Cadrul de Autoevaluare a furnizorului de 
EFP. 

 
Dacă nu este posibil sau necesar să se abordeze fiecare dintre descriptorii de 
performanţă, datorită naturii ofertei, rapoartele de autoevaluare trebuie totuşi să 
specifice în ce mod furnizorul de EFP a formulat judecăţi şi a identificat punctele 
tari şi punctele slabe pe baza descriptorilor de performanţă.  

 
3) Autoevaluarea trebuie să ţină cont de strategiile naţionale şi politicile 

guvernamentale de îmbunătăţire. 
 
Este necesar ca furnizorii de EFP să ţină cont de iniţiativele de la nivel naţional 
atunci când efectuează autoevaluarea. Politicile şi planurile guvernamentale 
vor aborda nevoile şi priorităţile privind învăţarea şi calificările, precum şi  
dezvoltarea economică. Aceste planuri se bazează în general pe rapoarte 
provenite de la autorităţile locale, regionale şi naţionale din domeniul EFP şi de 
la alte agenţii de dezvoltare, şi trebuie corelate cu planurile furnizorilor de EFP 
de satisfacere a nevoilor elevilor, angajatorilor şi comunităţii.  

 
6. Colectarea datelor 
 
Este necesar ca atunci când îşi evaluează performanţa, furnizorii de EFP să 
folosească în mod eficient datele privind performanţele, inclusiv comparaţia cu 
alte instituţii şi informaţiile asupra managementului. Furnizorii de EFP vor strânge 
date referitoare la toţi descriptorii de performanţă folosiţi în cadrul de 
autoevaluare şi la toate activităţile/domeniile care sunt supuse evaluării. 

 
Este esenţial ca rapoartele de autoevaluare să cuprindă date care să sprijine 
judecăţile asupra rezultatelor şi activităţilor elevilor. Acestea vor cuprinde date 
despre, de exemplu rata de retenţie a elevilor, obţinerea calificărilor, progresul în 
raport cu obiectivele individuale de învăţare, valoare adăugată, prezenţă, 
punctualitate şi trecerea spre alte forme de educaţie şi formare sau spre locul de 
muncă.  

 
Este necesar de asemenea să se prezinte dovezi pentru a justifica respectivele 
comentarii asupra calităţii predării şi formării şi asupra eficienţei învăţării. 
Aceasta va implica observaţii asupra activităţilor de predare şi formare şi 
informaţii din chestionarele destinate a măsura nivelul de satisfacţie al elevilor cu 
privire la posibilităţile de învăţare. Datele pot fi de asemenea obţinute din 
activităţile de formare şi dezvoltare ale personalului.  
 
Este necesar să se strângă date pentru evaluarea serviciilor de sprijin furnizate 
de furnizorii de EFP. Este o bună practică ca furnizorii de EFP să stabilească 
proceduri şi standarde clare care să ajute la evaluarea eficacităţii acestor servicii. 
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Chestionarele pentru aflarea opiniilor personalului şi ale elevilor privind aceste 
servicii pot furniza dovezi utile în acest sens.  
 
Evoluţiile de la an la an în ceea ce priveşte activitatea furnizorilor de EFP trebuie 
să fie înregistrate pentru a furniza dovezi ale îmbunătăţirilor realizate. Activitatea 
trebuie evaluată în raport cu ţintele convenite şi, acolo unde este posibil, trebuie 
să fie comparate cu cele activitatea altor furnizori de EFP sau cu ţintele naţionale.  
 
Punct slab/Punct 
tare 
 

Dovadă Comparaţie 

Rată de retenţie şi grad  
de finalizare slabe  
 

Elevi prezenţi la 
începutul cursului: 
Rata de retenţie: 
Rată de finalizare: 

25 
 
51% 
35% 

Date la nivel 
naţional: 
Rată de 
retenţie: 
Grad de 
finalizare: 

 
 
68% 
 
43% 

Rată de retenţie şi grad  
de finalizare bune   

Elevi prezenţi la 
începutul anului 
98/99 
Rată de retenţie: 
Grad de finalizare: 
 
Elevi prezenţi la 
începutul anului 
99/00 
Rată de retenţie: 
Rată de finalizare: 
 

105 
 
 
97% 
100% 
 
71 
 
99% 
100% 
 

Date la nivel 
naţional: 
Rată de 
retenţie: 
Grad de 
finalizare: 

 
 
65% 
 
83% 

 
 Fig.3: Folosirea datelor de comparaţie cu alte instituţii pentru susţinerea 
judecăţilor privind retenţia şi rezultatele elevilor 
 
Datele de comparaţie sunt mijloace importante de evaluare a performanţei şi de 
stabilire a ţintelor corespunzătoare de îmbunătăţire. Furnizorii de EFP trebuie să 
caute să folosească datele obţinute la nivel naţional şi local pentru realizarea 
acestor scopuri. Comparaţia cu alte instituţii serveşte de asemenea la a 
identifica, înţelege şi învăţa din procesele şi practicile care duc la o performanţă 
superioară în alte organizaţii. Este necesar ca furnizorii de EFP să adreseze 
întrebări, cum ar fi:  
 

• Cât de buni suntem? 
• Cât de buni putem fi? 
• Cum putem deveni mai buni? 
• Cum putem învăţa de la ceilalţi? 

 
7. Dovezi şi judecăţi în autoevaluare  
 
Întotdeauna trebuie să se facă diferenţa între dovada propriu-zisă prezentată în 
susţinerea unei judecăţi şi sursa dovezii respective. Sursa dovezii nu este 
suficientă. Cu toate acestea, sursele interne şi externe din care sunt obţinute 
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dovezile trebuie să fie exprimate clar. Cadrul de autoevaluare a furnizorului de 
EFP oferă propuneri de surse posibile de dovezi pentru fiecare principiu de 
calitate. Unele surse de dovezi sunt folosite pentru mai multe principii de calitate. 
 

 
 Fig. 4: dovada propriu-zisă şi sursa dovezii 
 
Evaluatorii externi trebuie să aprecieze calitatea şi soliditatea dovezilor citate în 
rapoartele de autoevaluare şi să decidă dacă acestea furnizează o justificare 
adecvată pentru punctele tari sau slabe precizate. Pentru ca dovezile să fie 
solide, acestea trebuie să fie:   
 

• 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: dovezile sunt complete şi suficiente pentru a acoperi toţi 
descriptorii de performanţă; dovezile pot fi verificate prin triangulaţie, şi 
anume, există dovezi din trei surse separate şi 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  
 
 
 
 

Punct tare 
 

Dovadă Sursa dovezii 

Rată bună de retenţie la 
programele de nivel 3  
 

Media ratei de retenţie de 
89%  

Înregistrări ale ratei de 
retenţie 



Asigurarea calităţii QA 02 ÎndrumarI  
 

 

 
  
 

33

Punct tare 
 

Dovezi  

Din 15 lecţii observate în anul 99/00: 
• 3 x notate ca fiind excepţionale 
• 8 x notate ca fiind foarte bune 
• 4 x notate ca fiind bune 

57% au fost notate ca fiind excepţionale sau foarte 
bune, acesta arătând o îmbunătăţire faţă de 
proporţia de 50% de anul trecut. 

 
95% din elevii incluşi în studiu în anul 99/00 au notat 
calitatea predării şi învăţării ca fiind foarte bună sau 
excelentă (92% rata răspunsului din 205 elevi) 
 

Predare şi învăţare 
deosebit de eficiente la 
cursul de contabilitate  

5 din 6 rapoarte de evaluare externă a calităţii 
realizate în ultimul an au menţionat calitatea înaltă a 
predării şi învăţării  
 

 
Fig. 5: Folosirea dovezilor care sunt valide, cuantificabile, suficiente, actuale şi 

exacte 
 
 
Judecăţile trebuie să reflecte atât volumul cât şi aria de cuprindere a ofertei 
supusă analizei. Nu este acceptabil ca, de exemplu, să se susţină că există o 
„rată de retenţie excelentă” ca fiind un punct tare dacă aria vizată a implicat doar 
o mică proporţie din totalul elevilor. Unde este posibil trebuie specificat numărul, 
de exemplu, al elevilor care au fost incluşi în studiu.  
 
Judecăţile trebuie să reflecte echilibrul dintre punctele tari şi slabe şi să ţină cont 
de importanţa relativă a problemelor supuse analizei. Nivelurile scăzute ale 
rezultatelor obţinute de elevi vor avea o mai mare importanţă decât orice alt 
punct tare prezentat. Furnizorii de EFP trebuie să îşi propună să identifice cele 
mai semnificative puncte tari şi slabe, mai ales cele care au un impact asupra 
învăţării şi asupra rezultatelor elevilor.  
 
Mai mult, judecăţile constituie o evaluare şi este necesar ca limbajul vag să fie 
evitat. Aceasta presupune şi capacitatea furnizorului de EFP de a distinge un 
punct tare real de practica şi standardele obişnuite. Aspectele ofertei sau ale 
performanţei constituie un punct tare doar dacă se situează deasupra practicii 
obişnuite.  
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Judecată evaluativă 
Este necesar să fie susţinută de 
dovezi  

• viitorii elevi primesc informaţii cuprinzătoare  
• există proceduri bine stabilite de asigurare a 

calităţii ce sunt folosite eficient pentru a 
produce îmbunătăţiri  

 
Judecată evaluativă 
Este necesar ca descriptorii vagi să 
fie susţinuţi de dovezi cuantificabile 
care indică cât şi ce este suficient  

• în multe cazuri, profesorii acordă o atenţie 
insuficientă nevoilor individuale ale elevilor în 
planificarea lecţiilor lor  

• sprijinul suplimentar pentru elevii identificaţi 
ca având nevoie de acesta nu este disponibil 
în mod constant  

 
Afirmarea faptelor 
şi ce dacă? este relevant? elevii 
învaţă ceva din ele?  

• Experienţa de lucru este inclusă ca parte a 
programului de învăţare  

 
Judecată evaluativă 
Este necesar să fie susţinută de 
dovezi 

• Toţi elevii au acces la o practică la locul de 
muncă relevantă din punct de vedere 
profesional ce constituie parte integrantă a 
programului lor şi contribuie la evaluarea 
practică a elevilor  

 
Judecată vagă 
Este adevărat sau nu? 
 
Care spaţii? – Cât de gravă este 
problema? 

• Elevii par să nu înţeleagă criteriile folosite 
pentru evaluare  

• Unele dintre spaţiile pentru activităţile sociale 
ale elevilor ar putea fi îmbunătăţite  

 
Impactul asupra elevilor 
Este necesar să fie susţinut de 
dovezi 

• Colaborarea eficientă cu alte instituţii a dus la 
o creştere a numărului de elevi care se înscriu 
la cursurile de competenţe de bază  

 
Norme 
Ar fii surprinzător dacă acestea nu 
se întâmplă  – aceasta este 
performanţa aşteptată  

• Personalul are o calificare corespunzătoare  
• Personalul este bine informat 
• Personalul este entuziast 
• Personalul se implică în activitate 
 

 
 Fig. 6: Judecăţi, afirmaţii şi norme 
 
Procesul de autoevaluare se referă în mod fundamental la dezvoltarea unei 
organizaţii autocritice care promovează în mod activ o politică de primire şi luare 
în considerare a opiniilor obţinute din partea personalului, elevilor, angajatorilor 
şi altor părţi interesate şi care este capabilă să îşi recunoască punctele sale slabe 
dar şi să îşi susţină punctele tari.   
 
Furnizorii de EFP au creat cadrul pentru standardizarea, moderarea şi validarea 
judecăţilor de autoevaluare. De exemplu, „excepţional” are aceeaşi valoare 
pentru discipline de învăţământ diferite? Are aceeaşi valoare pentru o anumită 
disciplină la mai mulţi furnizori de EFP? Moderarea internă poate fi realizată de 
evaluatori interni sau de echipe cu sarcina de a valida rapoartele de autoevaluare 
şi trebuie să se asigure pregătirea adecvată în acest scop. Este important ca 
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validarea externă să asigure că standardele corespund cu cele ale altor furnizori 
de EFP.  
 
8. Termene pentru autoevaluare  
 
Furnizorii de EFP trebuie să efectueze autoevaluarea cel puţin o dată pe an şi în 
momente care se încadrează în ciclurile lor de planificare strategică şi 
operaţională. Se aşteaptă ca furnizorii de EFP să stabilească şi să îşi menţină 
angajamentul şi implicarea într-un proces continuu de îmbunătăţire, astfel încât 
autoevaluarea să devină un element obişnuit al activităţii zilnice a întregului 
personal şi nu un eveniment suplimentar şi separat. Scopul trebuie să fie acela 
de a rezolva problemele atunci când ele apar şi de a face cunoscut în întreaga 
organizaţie modul de obţinere a excelenţei în mod continuu. Mulţi furnizori de 
EFP încă subestimează timpul necesar pentru parcurgerea completă a procesului 
de autoevaluare, inclusiv timpul necesar pentru colectarea şi analizarea 
dovezilor. Este necesar ca autoevaluarea să fie pregătită cu atenţie şi aceasta 
trebuie să facă parte integrantă din ciclurile obişnuite de planificare ale 
furnizorilor de EFP.    
 
9. Planul de îmbunătăţire  
 
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 cu atenţie. Se estimează că 80% din iniţiativele de 
îmbunătăţire eşuează din cauza planurilor slab concepute. O bună practică o 
constituie 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.  
 
9.1 Ierarhizarea domeniilor care necesită îmbunătăţire în funcţie de 
prioritate 
 
Planurile de îmbunătăţire trebuie să fie realizabile din punctul de vedere al ariei 
de cuprindere. 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:   
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• Au un impact direct asupra experienţei de învăţare a elevilor  
• Au o semnificaţie covârşitoare pentru învăţare şi pentru rezultatele elevilor  
• Consolidează punctele tarii 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.  
 
9.2 Definirea ţintelor de îmbunătăţire                         
 
Se aşteaptă ca furnizorii de EFP să stabilească ţinte clare pentru îmbunătăţire, 
precum şi măsuri pentru aprecierea gradului în care acţiunile stabilite au avut 
succes. Ţintele trebuie să fie definite clar, trebuie să poată fi măsurate, să fie 
realizabile, să fie orientate pe rezultate (obţinerea de îmbunătăţiri, nu 
intensificarea activităţii), să li se stabilească termene limită cu date concrete 
pentru realizarea lor. Furnizorii de EFP trebuie să desfăşoare activităţi de 
comparare cu alte instituţii atunci când îşi stabilesc ţintele. Se aşteaptă ca 
furnizorii de EFP să dezvolte ţinte de performanţă pentru acele activităţi care 
sunt importante şi nu neapărat uşor de măsurat. 

 
9.3 Specificarea acţiunilor pentru realizarea îmbunătăţirilor 
 
Planurile de îmbunătăţire trebuie să furnizeze o bază solidă care să producă 
îmbunătăţirea. Pentru acest scop, ele trebuie să specifice toate activităţile şi 
sarcinile necesare pentru a realiza obiectivele şi ţintele de îmbunătăţire propuse. 
Activităţile trebuie descrise cu detalii suficiente pentru a permite o implementare 
eficientă a planului şi trebuie să aibă o succesiune logică. De asemenea, 
activităţile propuse trebuie să abordeze problemele importante. O întrebare cheie 
de adresat este: ’’Ce influenţă va avea această activitate ?’’ 
 
Pentru activităţile definite în planurile de îmbunătăţire şi acţiune trebuie să se 
stabilească în mod adecvat costurile şi resursele. În acest scop, trebuie să se 
realizeze o estimare a numărului de zile de lucru şi alte resurse necesare pentru 
fiecare sarcină. Costul total al proiectului trebuie identificat şi trebuie realizat un 
buget pentru lucrările ce urmează a fi realizate. 
 
Responsabilităţile necesare realizării acţiunilor propuse trebuie să fie de 
asemenea menţionate în planul de îmbunătăţire. Persoana cu responsabilitatea 
generală trebuie identificată, iar ceilalţi membri din echipă vor fi desemnaţi să 
implementeze schimbările propuse. De asemenea, trebuie clar definite 
responsabilităţile de monitorizare a planului şi de evaluare a rezultatelor. Trebuie 
asigurată formare şi dezvoltare adecvată pentru a fi siguri că personalul deţine 
cunoştinţele şi abilităţile necesare îndeplinirii responsabilităţilor care le revin. 
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9.4 Monitorizarea îmbunătăţirilor 
 
Furnizorii de EFP trebuie să stabilească termene concrete pentru finalizarea 
fiecărei activităţi sau sarcini şi standarde de referinţă pentru evaluarea 
progreselor în scopul de a menţine planul pe direcţia stabilită. Este necesar ca 
implementarea planului de îmbunătăţire să fie monitorizată cu atenţie, verificând 
dacă personalul este pe deplin implicat în proces, dacă acţiunile realizate sunt 
conforme planului, dacă motivele îndepărtării de plan sunt înţelese şi aprobate şi 
dacă se întreprind acţiuni relevante pentru actualizarea sau modificarea planului. 
Modificările aduse planului de îmbunătăţire trebuie să fie aprobate şi înregistrate 
în mod adecvat. 

 
În evaluarea rezultatelor iniţiativelor de îmbunătăţire, furnizorii de EFP trebuie să 
ţină seama de: 

• rezultatele obţinute 
• în ce măsură rezultatele corespund ţintelor stabilite 
• efecte neintenţionate (pozitive şi negative) 
• evidenţa anuală a îmbunătăţirilor performanţei 
• strategii de recompensare a îmbunătăţirilor performanţei 
• posibilităţi de împărtăşire a concluziilor, experienţelor şi a bunei practici 

 
Ca parte a procesului de analiză, furnizorii de EFP vor căuta să evalueze eficienţa 
procesului de autoevaluare şi îmbunătăţire a planificării. În final, beneficiile 
rezultate din procesul de autoevaluare trebuie să depăşească nivelul costurilor. 
De asemenea, ca parte a bunei practici trebuie să se analizeze în ce măsură 
capacitatea de autoevaluare şi îmbunătăţire este îmbogăţită prin acest proces. 
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Procesul planului de îmbunătăţire este prezentat mai jos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7: Procesul planului de îmbunătăţire
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Capitolul 3 
CADRUL AUTOEVALUĂRII  

Rezumatul cerinţelor  
 
 
Autoevaluarea  
 
Procesul de autoevaluare  
 

• personalul de la toate nivelurile organizaţiei este încurajat să îşi evalueze performanţa  
• elevii, angajatorii şi alţi factori interesaţi sunt implicaţi în proces  
• raportul este aprobat şi avizat de management 
• procesul face parte integrantă din planificarea strategică şi operaţională şi din activităţile de 

asigurare a calităţii  
 
Raportul de autoevaluare 
 

• raportul acoperă toate domeniile de activitate ale furnizorului  
• este acordată o atenţie specială eficacităţii procesului de învăţare şi standardului pe care îl 

ating elevii  
• sunt analizate toate principiile calităţii specificate în cadrul de autoevaluare a furnizorului 

de EFP  
• raportul are o structură clară, fiind întocmit pe baza principiilor calităţii şi a descriptorilor de 

performanţă  
 
Dovezi şi judecăţi  
 

• informaţiile referitoare la management şi datele privind performanţa, inclusiv standardele 
de referinţă sunt folosite cu eficacitate   

• sunt prezentate dovezi clare pentru formularea judecăţilor  
• judecăţile formulate sunt mai degrabă  evaluative, decât descriptive 
• judecăţile formulate sunt sincere şi obiective  

 
 
Plan de îmbunătăţire  
 
Structura planului  
 

• planul este prezentat sub formă de tabel  
• descrie domeniile de activitate care au nevoie de îmbunătăţiri  
• stabileşte ţinte pentru îmbunătăţire  
• descrie acţiunile necesare pentru realizarea îmbunătăţirilor, inclusiv costurile 
• precizează cu claritate rezultatele aşteptate în urma fiecărei acţiuni specifice  
• defineşte cu claritate modalităţile prin care se va măsura dacă acţiunile au fost îndeplinite 

cu succes 
• sunt alocate responsabilităţi pentru a asigura îndeplinirea acţiunilor  
• stabileşte termenele şi obiectivele intermediare pentru îndeplinirea acţiunilor şi atingerea 

rezultatelor aşteptate  
• se stabilesc modalităţi pentru monitorizarea, evaluarea şi raportarea progresului realizat  
• partenerii cheie sunt implicaţi în întocmirea şi revizuirea planului  

 
Punerea în aplicare a planului 
 

• acţiunile specificate în plan pot fi îndeplinite   
• planul face referire în mod explicit la toate acţiunile identificate în raportul de autoevaluare  
• sunt luate în considerare priorităţile naţionale şi locale 
• aspectele care trebuie îmbunătăţite sunt identificate şi ierarhizate în funcţie de priorităţi 
• planul este revizuit şi actualizat în mod regulat  
• se asigură o bază solidă pentru producerea îmbunătăţirii  
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Capitolul 4 
CADRUL PENTRU DESFĂŞURAREA AUTOEVALUĂRII  

Listă de verificare pentru pregătirea procesului de autoevaluare  
 

Acţiune Pregătirea autoevaluării  Da Nu 
Cine* Când 

• scopurile autoevaluării sunt clar definite?  
 

    

• aceste scopuri sunt comunicate în mod corespunzător şi înţelese de toţi cei 
implicaţi?  

    

• autoevaluarea este folosită ca mijloc pentru îmbunătăţire şi nu ca scop în sine?       

Scop 

• costurile şi beneficiile procesului sunt bine înţelese?      
• au fost luate în considerare nevoile elevilor, angajatorilor, comunităţii şi ale 

sectorului economic?     
    

• au fost luaţi în considerare descriptorii de performanţă stabiliţi în cadrul de 
autoevaluare a furnizorului de educaţie şi formare profesională?   

    

• s-a ţinut cont de toate principiile calităţii?   
 

    

Raport 

• s-au avut în vedere strategiile şi procesele de revizuire de la nivel local, 
regional şi naţional pentru îmbunătăţirea continuă? 

    

• managementul este în mod activ angajat faţă de şi implicat în procesul de 
autoevaluare? 

    

• sunt stabilite echipe pentru toate domeniile care urmează să fie evaluate?  
 

    

• au fost desemnaţi şefi de echipă care să planifice şi să gestioneze procesul de 
autoevaluare?  

    

• au fost atribuite responsabilităţi pentru coordonarea procesului?     
• personalul este instruit în ceea ce priveşte metodele şi procedurile de 

autoevaluare?  
    

• membrii personalului au la dispoziţie o perioadă de timp rezonabilă şi resurse 
suficiente pentru a efectua procesul de autoevaluare?   

    

• elevii sunt implicaţi în mod activ în procesul de autoevaluare?  
 

    

Responsabilităţi 

• angajatorii şi alţi factori interesaţi sunt implicaţi în proces?      
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• a fost stabilit şi comunicat personalului ciclul anual de autoevaluare?      
• a fost stabilit un ciclu al planificării în cadrul căruia sunt integrate 

autoevaluarea, asigurarea calităţii şi planificarea strategică/operaţională?   
    

Termene  

• a fost alocat timp suficient pentru efectuarea procesului, inclusiv pentru 
colectarea dovezilor?  

    

• există disponibile date privind performanţa, în ceea ce priveşte toate 
programele de învăţare, toate serviciile, managementul şi toţi anii de studiu şi 
grupurile de elevi?  

    

• performanţa este măsurată în conformitate cu anumite ţinte convenite? 
 

    

• sunt măsurate tendinţele de performanţă (ex. îmbunătăţirea de la an la an)?     
• este performanţa comparată cu performanţa altor furnizori şi cu datele la nivel 

naţional?  
    

Date privind 
performanţa  

• datele sunt uşor accesibile?  
 

    

• care este nivelul performanţei în raport cu ţintele?  
 

    

• care sunt tendinţele performanţei?  
 

    

• care este nivelul performanţei în raport cu performanţa altor furnizori şi cu 
performanţa la nivel naţional?  

    

Analizarea 
datelor  

• performanţa actuală este durabilă?  
 

    

• punctele tari precizate sunt într-adevăr puncte tari sau reflectă numai ceea ce 
se aşteaptă în mod obişnuit?  

    

• aceste puncte tari îmbunătăţesc procesul de învăţare şi rezultatele acestui 
proces?   

 

    

• există modalităţi stabilite pentru medierea şi validarea judecăţilor?      

Judecăţi  

• judecăţile din cadrul autoevaluării sunt mai degrabă evaluative decât 
descriptive? 

    

• planurile de îmbunătăţire se adresează tuturor punctelor slabe identificate?  
 

    

• planurile cuprind şi acele acţiuni care nu au fost realizate în ciclul anterior?      

Planuri de 
îmbunătăţire 

• ţintele de îmbunătăţire sunt specifice, măsurabile, posibil de atins, orientate pe 
rezultat şi încadrate în timp?  
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• planurile se adresează cauzelor care au provocat problemele identificate? 
 

    

• sunt definite cu claritate responsabilităţile individuale şi de echipă în vederea 
îndeplinirii acţiunilor?  

    

• au fost stabilite în mod corespunzător costurile şi resursele planurilor de 
îmbunătăţire?  

 

    

• există termene clare pentru îndeplinirea acţiunilor şi au fost stabilite obiective 
intermediare?  

    

• planurile sunt clar scrise şi documentate în întregime?  
 

    

Planuri de 
îmbunătăţire 
(continuare) 

• planurile de îmbunătăţire sunt integrate în planurile strategice şi operaţionale?      
• implementarea planurilor de îmbunătăţire este monitorizată în mod adecvat?      
• acţiunile au fost realizate în conformitate cu planul de acţiune?  
 

    
Monitorizare 

• acolo unde a fost cazul, au fost aduse modificări planului?  
 

    

• care au fost rezultatele acţiunilor realizate conform planului?  
 

    

• care este nivelul rezultatelor în comparaţie cu rezultatele aşteptate / dorite? 
 

    

• au existat rezultate care nu au fost intenţionate (pozitive şi/sau negative)? 
 

    

Evaluare 

• beneficiile procesului sunt mai mari decât costurile pe care le implică?  
 

    

*persoana care are responsabilitatea generală pentru realizarea acţiunii, nu persoanele care desfăşoară acţiunea  
 
 
Lista de verificare este pentru perioada anuală cuprinsă între      şi      
          data    data 
 
 
Această listă de verificare a fost monitorizată de:       Data:      
        semnătura membrului autorizat din management   data completării  
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Capitolul 5 
CADRUL DE AUTOEVALUARE 

Manual privind raportul de autoevaluare 
 
Introducere 
 
Prezentul manual însoţeşte formatul raportului de autoevaluare şi a fost scris 
pentru a vă ajuta să pregătiţi şi să desfăşuraţi procesul de autoevaluare. 
Îndrumările oferite parcurg procesul de autoevaluare pas cu pas prin 
exemplificarea principiului 5 al calităţii: „Predare şi învăţare”. După ce veţi fi 
parcurs procesul de autoevaluare pentru un principiu al calităţii, veţi putea 
continua cu încredere procesul de autoevaluare a organizaţiei în raport cu 
celelalte principii ale calităţii.    
 
Mulţi furnizori de EFP, mai mari sau mai mici, s-au străduit să înţeleagă procesul 
de autoevaluare. Atunci când funcţionează, autoevaluarea contribuie foarte mult 
la îmbunătăţirea calităţii. Ideile cuprinse în acest document sunt menite să 
sprijine furnizorii EFP în acest proces. Ele au adus îmbunătăţiri în ceea ce 
priveşte serviciile oferite elevilor în anumite organizaţii şi au dus la o mai bună 
cunoaştere a proceselor de asigurare a calităţii şi autoevaluare.           
 
1. Formă şi conţinut  
 
În mod ideal, rapoartele de autoevaluare trebuie întocmite în fiecare an în 
aceeaşi perioadă şi ar trebui să se bazeze pe activităţile de asigurare a calităţii 
din anul anterior. Raportul ar trebui să reflecte în mod corect activităţile 
furnizorului de EFP: ce anume este bine, ce este satisfăcător şi ce nu este bine. 
Trebuie să abordeze criteriile cadrului de asigurare a calităţii şi impactul acestora 
asupra elevilor. Ar trebui să existe, de asemenea, un plan de îmbunătăţire 
întocmit pe baza raportului, care să se concentreze asupra punctelor tari, să 
împărtăşească bunele practici şi să abordeze punctele slabe pentru a reduce la 
minim impactul asupra elevilor.  
 
Cele mai bune rapoarte de autoevaluare sunt uşor de citit şi conţin judecăţi, fără 
a fi pur descriptive. Deşi nu există un singur format recomandat în mod special, 
cele mai bune rapoarte reflectă rapoartele de inspecţie (vezi documentul QA17), 
punctele tari şi slabe menţionate cu liniuţă fiind însoţite de explicaţii. De 
asemenea, arată cititorului care activităţi se desfăşoară la un standard 
satisfăcător, îndeplinind acea „normă” greu de definit.  
     
Cadrul de autoevaluare cuprinde în total 8 principii ale calităţii, iar fiecare dintre 
aceste criterii este definit printr-un număr de descriptori de performanţă în 
raport cu care se evaluează şi apreciază performanţa organizaţiei. Fiecare 
judecată trebuie să fie susţinută de dovezi. În documentul QA01 veţi găsi o listă 
de propuneri de dovezi pentru fiecare din cele 8 principii ale calităţii. Reţineţi că 
aceste propuneri reprezintă nivelul cel mai înalt; cu siguranţă, nu veţi putea găsi 
toate aceste dovezi în cadrul organizaţiei dvs. Obţinerea tuturor dovezilor 
specificate necesită o planificare şi o implementare pas cu pas, pe termen lung. 
Calitatea nu poate apărea peste noapte. 
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Cadrul de autoevaluare se bazează pe Cadrul Comun de Asigurare a Calităţii 
pentru educaţia şi formarea profesională din Europa (CCAC). Structura de bază a 
abordării CCAC constă în patru elemente interdependente: 
 
 
 
       
 
 
 
 
                  
 
 
         
 
 
 
 

Fig.1: Structura CCAC şi procesul de autoevaluare 
 

Aceste patru elemente se află în relaţie cu structura generală a cadrului calităţii 
precum şi cu procesul de autoevaluare. Fiecare dintre cele patru elemente 
reprezintă un domeniu al calităţii din Cadrul Comun de Asigurare a Calităţii: 
Planificare = Scop şi Plan; Acţiune = Implementare; Verificare = Evaluare; 
Reacţie = Feedback şi schimbare. Cadrul de autoevaluare foloseşte 8 principii ale 
calităţii pentru a acoperi domeniile de calitate din Cadrul Comun de Asigurare a 
Calităţii.   

 
ACŢIUNE 

 
VERIFICARE 

 
REACŢIE 

 
PLANIFICARE 
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2. Pregătirea şi planificarea autoevaluării 
 
Presupunem că aţi citit deja îndrumarul de autoevaluare. Acesta oferă o imagine 
generală asupra procesului şi motivelor autoevaluării. De asemenea, prezintă 
exemple de bună practică. Din nou, organizaţia dvs. nu dispune încă de toate 
procedurile şi procesele specificate în îndrumări.  
 
Se poate întâmpla ca după efectuarea primei autoevaluări să iasă în evidenţă 
foarte multe puncte slabe. Acest lucru nu trebuie să vă îngrijoreze. Amintiţi-vă că 
autoevaluarea este primul pas spre atingerea unei calităţi excelente în toate 
domeniile organizaţiei dumneavoastră, după parcurgerea unei perioade lungi de 
planificare şi implementare. Când veţi efectua autoevaluarea, veţi face un pas 
înapoi şi veţi privi organizaţia în mod critic şi obiectiv, pentru a răspunde la 
aceste patru întrebări:  
 

• Cât de buni suntem? 
• Cât de buni putem fi? 
• Cum putem fi mai buni? 
• Cum putem învăţa de la alţii? 

 
Mai întâi, va trebui să vă asiguraţi că tot personalul şi elevii sunt informaţi în 
ceea ce priveşte autoevaluarea, de ce este necesar ca organizaţia să desfăşoare 
acest proces şi în ce mod va fi implicat fiecare. Probabil că pentru prima 
autoevaluare în raport cu principiul 5 al calităţii nu veţi atribui imediat 
responsabilităţi concrete; cu toate acestea, trebuie să desemnaţi un coordonator 
al calităţii, care va fi responsabil cu administrarea implementării procesului de 
asigurare a calităţii. Este important să demonstraţi angajamentul dumneavoastră 
ca director al organizaţiei faţă de procesul de autoevaluare; de aceea, veţi fi 
responsabil cu coordonarea primei autoevaluări. Acest lucru vă va ajuta să 
înţelegeţi mai bine procesul şi să găsiţi mai uşor soluţii la problemele care vor 
apărea.  
 
Acum trebuie să vă familiarizaţi cu formatul raportului de autoevaluare. În acest 
moment puteţi sări peste prima pagină şi puteţi trece direct la exemplificarea 
principiului 5 al calităţii. Acest principiu al calităţii se concentrează pe procesul de 
„predare şi învăţare” şi conţine 26 de descriptori de performanţă; evaluarea 
finală sumativă şi certificarea învăţării fac parte din principiul 6 al calităţii.  
 
Pe scurt, procesul de autoevaluare vă cere să decideţi pentru fiecare dintre 
descriptorii de performanţă ai „procesului” (de la 5.1 la 5.26) dacă deja îl 
realizaţi sau nu. Mai mult, trebuie să apreciaţi cât de bine realizaţi activităţile şi 
să notaţi aceste activităţi în raport cu fiecare descriptor de performanţă. Există 
trei note:   
 

• 3 = punct tare: performanţa se situează peste şi deasupra normei 
(indicatori cheie naţionali, regionali şi locali) şi deasupra a ceea ce este 
nivelul aşteptat al performanţei, de exemplu, activităţi deosebite pe care le 
realizaţi suplimentar faţă de ceea ce faceţi în mod normal; un punct tare 
este ceva de care trebuie să fiţi mândru  

 
• 2 = bine: performanţa îndeplineşte cerinţele minime ale descriptorului de 

performanţă; faceţi ceea ce este aşteptat în mod normal în organizaţia 
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dvs.; cu toate acestea, dezvoltată şi îmbunătăţită această performanţă 
poate deveni un punct tare.  

 
• 1 = punct slab: nu realizaţi această activitate deloc sau performanţa nu 

îndeplineşte cerinţele, se află sub ceea ce se aşteaptă în mod normal în 
organizaţia dvs.; există lipsuri grave, care trebuie abordate în planul de 
îmbunătăţire.  

 
Aprecierea şi nota pe care o acordaţi trebuie să se bazeze pe dovezi. Dacă aţi 
identificat faptul că procesele de predare sunt excelente şi se situează deasupra 
normei, atunci trebuie să furnizaţi dovezi solide privind ceea ce faceţi în mod 
concret, dumneavoastră şi cadrele didactice, exact, suplimentar faţă de cerinţele 
de bază ale descriptorilor de performanţă.   
 
3. Desfăşurarea autoevaluării 
 
Formatul raportului a fost elaborat pentru a vă ajuta să evaluaţi cât mai bine 
performanţa organizaţiei dumneavoastră în ceea ce priveşte procesul de 
învăţare, conform descrierii din principiul 5 al calităţii. Raportul descrie criteriile a 
ceea ce se reprezintă în mod normal o performanţă bună a procesului de 
învăţare. Acesta nu este un formular de verificare! Sarcina este de a identifica 
cât de aproape de îndeplinirea criteriului este procesul de învăţare din organizaţia 
dumneavoastră. Predarea şi învăţarea acoperă trei domenii de activitate:  
 

• recrutarea şi evaluarea iniţială a elevilor (5.1 – 5.7) 
• serviciul de sprijin şi asistenţă pentru elevi (5.8 – 5.12) 
• furnizarea programului de învăţare (5.13 – 5.26) 
 

Următorul chestionar vă va ajuta să identificaţi de ce dovezi dispuneţi deja, ce 
dovezi sunt necesare a fi obţinute şi unde se află lipsurile. 
 

Deţinem dovezi: 
Întrebări: Da  Nu 
1. Li se comunică viitorilor elevi informaţii despre programele de învăţare la care pot 

participa la acest furnizor de EFP; şi cum ştim care sunt viitorii noştri elevi? 
 

  

2. Cum le comunicăm elevilor despre programele noastre de învăţare? 
 

  

3. Înţeleg elevii cum pot evolua de la un program de învăţare la altul sau la un nivel 
superior? 

 

  

4. Cum îi ajutăm pe elevii care au dificultăţi în înţelegerea informaţiilor noastre?  
 

  

5. Intervievăm fiecare elev înainte de a se înscrie la un program de învăţare? 
 

  

6. Înregistrăm cu atenţie toate informaţiile despre elevi şi le menţinem în condiţii de 
siguranţă? 
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7. Colectăm informaţii despre nevoile elevilor, stilurile lor individuale de învăţare, 
sprijinul de care ar putea avea nevoie, cunoştinţele şi experienţele lor anterioare, 
abilităţile pe care şi le-au format deja, dacă au nevoie de condiţii speciale de 
evaluare, dacă au nevoie de alt sprijin personal, care sunt obiectivele lor de 
viitor, etc.? 

 

  

8. Cum putem fi siguri că elevii urmează un program de învăţare care este potrivit 
abilităţilor şi aspiraţiilor lor şi care le satisface nevoile? 

 

  

9. Avem un program de iniţiere a elevilor? 
 

  

10. Cât timp durează această perioadă de iniţiere? 
 

  

11. Există un formular de iniţiere care să asigure că toţi elevii beneficiază de acelaşi 
tip de iniţiere? 

 

  

12. Prin iniţiere se comunică elevilor informaţii despre programul de învăţare, despre 
instituţie, despre serviciile de sprijin etc.? 

 

  

13. Cum putem fi siguri că elevii primesc toate informaţiile relevante în timpul 
iniţierii? 

 

  

14. Elevii se pot muta la un alt program de învăţare mai potrivit, după ce are loc 
iniţierea, dacă este necesar? 

 

  

15. Îi putem ajuta cumva pe elevii pe care nu i-am recrutat? 
 

  

16. Ce sfaturi le oferim elevilor respinşi şi sunt acestea înregistrate? 
 

  

17. Diferitele aspecte ale recrutării şi evaluării iniţiale sunt observate şi se ţine 
evidenţa acestor observări? 

 

  

18. Le comunicăm elevilor drepturile şi responsabilităţile lor şi sunt acestea cuprinse 
într-un document? 

 

  

19. Ce fel de sprijin oferim elevilor în afara sălii de clasă? 
 

  

20. Sunt identificate formal nevoile de sprijin ale elevilor, sunt acestea înregistrate şi 
revizuite în mod regulat împreună cu elevii? 

 

  

21. Cum le comunicăm elevilor despre posibilităţile ulterioare de învăţare la 
terminarea programul actual şi se ţine o evidenţă a acestui fapt? 

 

  

22. Intervievările elevilor privind nevoile lor de sprijin sunt observate şi se ţine o 
evidenţă a observaţiilor făcute? 

 

  

23. Profesorii/ instructorii sunt formaţi sau informaţi pentru a gestiona problemele 
legate de asigurarea şanselor egale? 

 

  

24. Cum ştim dacă profesorii/ instructorii noştri promovează şansele egale şi ţinem 
evidenţa acestui fapt? 

 

  

25. Cum ştim dacă profesorii şi instructorii noştri creează relaţii bune de lucru, există 
înregistrări ale modurilor de comunicare şi ale întâlnirilor; am observat modul lor 
de desfăşurare ? 

 

  

26. Ce facem când un elev se plânge că ea sau el a fost discriminată de un profesor/ 
instructor, păstrăm înregistrări ale activităţilor? 
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27. Cum folosim evaluarea iniţială pentru a stabili ţintele individuale împreună cu 
elevii; unde este acest fapt înregistrat? 

 

  

28. Cât de des revizuim ţintele individuale ale elevilor pentru a vedea dacă mai sunt 
încă adecvate? 

 

  

29. Programele de învăţare sunt împărţite în paşi realişti de dobândire a 
competenţelor? Sunt elevii evaluaţi în mod regulat în ceea ce priveşte evoluţia lor 
în raport cu aceşti paşi? 

 

  

30. Cunosc elevii aceşti paşi şi care este perioada de dobândire a competenţelor în 
cadrul fiecărui pas? 

 

  

31. Materialele pentru predare şi învăţare folosite de profesori şi instructori au criterii 
clare în raport cu care va fi evaluată activitatea elevilor?  

 

  

32. Cunosc elevii modul în care va fi evaluată activitatea lor? 
 

  

33. Profesorii şi instructorii sunt observaţi în mod regulat? Se înregistrează aceste 
observaţii? 

 

  

34. Avem un program de observare pe care îl folosim când observăm profesorii şi 
instructorii; profesorii şi instructorii cunosc criteriile în raport cu care vor fi 
observaţi? 

 

  

35. Profesorii şi instructorii folosesc o gamă de strategii şi materiale diferite de 
predare şi învăţare şi sunt acestea incluse în planuri de curs/ lecţie? 

 

  

36. Profesorii şi instructorii planifică şi desfăşoară evaluarea formativă a elevilor, 
feedbackul se discută şi este înregistrat? 

 

  

37. Cum ştim că elevii învaţă din feedback? 
 

  

38. Îşi cunosc elevii punctele tari şi slabe, îşi folosesc feedbackul pentru a-şi 
îmbunătăţi învăţarea, cum ştim noi acest lucru? 

 

  

39. Cum sunt sprijiniţi elevii în realizarea ţintelor individuale şi a obiectivelor 
programului de învăţare; sunt disponibile diferite forme de sprijin? 

 

  

40. Este acest sprijin constant şi cuprinde toate grupurile de elevi; cum este acesta 
înregistrat? 

 

  

41. Înainte de evaluarea finală sumativă, elevii participă la simulări ale evaluărilor şi 
la evaluări- exerciţiu; primesc feedback asupra performanţelor lor? 

 

  

42. Ce facem atunci când un elev face contestaţie împotriva unei decizii luate în urma 
evaluării? 

 

  

43. Păstrăm evidenţe în mod constant? Sunt ele realizate cu acurateţe? 
 

  

44. Analizăm cu regularitate conţinutul acestor evidenţe şi folosim informaţiile pentru 
stabilirea ţintelor şi dezvoltarea noilor programe de învăţare? 

 

  

45. Elevii noştri se situează cu adevărat în centrul a tot ceea ce facem? 
 

  

46. Cum obţinem feedback din partea elevilor asupra programelor de învăţare, 
experienţelor lor de învăţare, mediului de învăţare, sprijinului pe care l-au primit 
etc.? 

 

  

47. Cum rezolvăm contestaţiile şi nemulţumirile elevilor? 
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Pentru acele întrebări la cere aţi răspuns cu „da”, este necesar să analizaţi cu 
atenţie dovezile. Dovezile arată că îndepliniţi descriptorii de performanţă? Sau 
faceţi mai mult decât este aşteptat? Îmbogăţiţi cu adevărat experienţele elevilor? 
De exemplu, dacă susţineţi că un punct tare semnificativ este faptul că 
răspundeţi nevoilor elevilor, datele privind recrutarea şi păstrarea elevilor sunt 
importante. Capacitatea slabă de menţinere a elevilor ar naşte întrebări în 
legătură cu punctul tare susţinut, în afară de cazul în care puteţi demonstra că 
elevii au plecat deoarece au făcut progrese şi au putut progresa la un alt 
program de învăţare şi că această cifră se situează deasupra mediei naţionale.   
 
Întrebările la care aţi răspuns cu „nu” reprezintă puncte slabe actuale în 
organizaţia dvs. Trebuie ca în planul de îmbunătăţire să abordaţi aceste puncte 
slabe. Consultaţi capitolul referitor la planificarea îmbunătăţirii din Îndrumar şi 
din Formatul planului de îmbunătăţire; aceasta are legătură şi cu planificarea 
acţiunilor la nivelul şcolii.  
 
4. Finalizarea autoevaluării 
 
Acum trebuie să reveniţi la formatul raportului de autoevaluare şi să acordaţi o 
notă fiecăruia dintre descriptorii de performanţă ai principiului 5 al calităţii. Apoi, 
calculaţi totalul pe fiecare dintre cele trei coloane. Acesta vă va spune câţi dintre 
descriptorii de performanţă de la 5.1 la 5.26 sunt puncte slabe, câţi ar putea fi 
îmbunătăţiţi şi câţi reprezintă puncte tari.  
 
După ce aţi finalizat notarea tuturor celor 26 de descriptori de performanţă ai 
principiului 5 al calităţii, suma totală vă va furniza nota generală pentru principiul 
5 al calităţii: dacă, de exemplu, aţi notat 15 din 26 de descriptori cu “1”, 8 cu “2” 
şi 3 cu “3”, atunci nota generală (nota cu ponderea cea mai mare) pentru 
principiul calităţii în ansamblu va fi “1” = punct slab. Trebuie să treceţi nota 
acordată pe prima pagină a raportului.  
 
Totuşi, obiectivul principal al procesului de autoevaluare este de a identifica 
punctele tari şi slabe ale organizaţiei. Pe acestea le notaţi pe paginile de rezumat 
de la sfârşitul raportului. Când oferiţi feedback personalului şi elevilor asupra 
rezultatelor procesului de autoevaluare, este necesar să vă asiguraţi că subliniaţi 
şi lăudaţi punctele tari.  
 
După efectuarea tuturor evaluărilor, analizarea dovezilor, judecarea performanţei 
şi acordarea unei note fiecărui descriptor, trebui să puteţi identifica: 
 

• punctele tari în ceea ce priveşte principiul 5 al calităţii  
• punctele slabe în ceea ce priveşte principiul 5 al calităţii 
• acţiunile pe care este necesar să le întreprindeţi pentru a înlătura punctele 

slabe 
• acţiuni pe care aţi putea să le întreprindeţi pentru a transforma domeniile 

notate cu „bine” în puncte tari 
• politicile şi procedurile pe care este necesar să le elaboraţi 
• programele de învăţare pe care este necesar să le revizuiţi şi să le adaptaţi 
• resursele de care aveţi nevoie pentru a putea îmbunătăţi mai departe 

experienţa de învăţare a elevilor dumneavoastră.  
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5. Scrierea raportului de autoevaluare  
 
Un raport cuprinzător care reflectă activităţile furnizorului nu este întocmit doar 
de membrii conducerii sau de către consultanţi externi, ci va implica toţi membrii 
personalului.  
 
Uneori, în timpul inspecţiei sau al evaluării externe se descoperă că membrii 
personalului nu cunosc punctele tari şi punctele slabe specificate în raportul de 
autoevaluare, nota propusă pentru domeniul lor de activitate sau ţintele 
specificate. Întocmirea unui raport bun trebuie să recurgă în mod firesc din 
procedurile de management al calităţii stabilite (principiul calităţii 1) şi –  
 

- va include opiniile utilizatorilor serviciilor, precum elevii şi angajatorii  
- va include activităţile oricăror sub-contractori care furnizează orice aspect 

al activităţii de învăţare sau evaluare 
- va folosi toate datele disponibile (privind recrutarea, retenţia, rezultatele 

şcolare, angajarea, progresul şi şansele egale) 
- va fi autocritic  
- va formula judecăţi care sunt sprijinite de dovezi şi care pot fi demonstrate 

persoanelor externe, precum inspectorii şi evaluatorii externi       
 
Având în vedere faptul că un bun raport de autoevaluare stă la baza întocmirii 
planului de îmbunătăţire, acesta promovează dezvoltarea continuă, ceea ce duce 
la îmbunătăţirea pregătirii şi a rezultatelor elevilor.    
 
 
5.1 Introducerea unui rezumat  
 
Este util să descrieţi, în rezumatul raportului, procesul specific de autoevaluare 
din şcoala dumneavoastră (a se vedea, de exemplu, formularul de raport al 
inspecţiei QA17). De exemplu, menţionaţi cine a întocmit raportul şi cum au fost 
implicaţi profesorii, elevii, reprezentanţii angajatorilor sau ai altor factori 
interesaţi. Arătaţi cum se corelează întocmirea raportului cu ciclul anual al 
activităţilor de asigurarea calităţii; specificaţi dacă este primul, al doilea etc. 
raport pe care şcoala îl realizează şi cum se corelează cu planul strategic (PAS). 
Menţionaţi seminariile de formare privind autoevaluarea sau sprijinul extern pe 
care l-aţi primit.  
 
Includeţi toate formele de inspecţie sau evaluare externă care au avut loc în 
timpul anului, dacă au existat şi specificaţi care au fost rezultatele. Este util să 
specificaţi dacă rezultatele autoevaluărilor, inspecţiilor sau evaluărilor externe au 
fost diseminate, de exemplu prin buletine informative sau prin afişe. 
 
Rezumatul este locul în care se specifică tot ceea ce este normal, de exemplu, 
îndeplinirea cerinţelor calificărilor profesionale. Reţineţi că îndeplinirea obligaţiilor 
contractuale NU este un punct tare; totuşi, realizarea lor la un nivel 
corespunzător trebuie menţionată în raport, pentru a arăta că aspectul a fost luat 
în considerare.  
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5.2 Implicarea tuturor factorilor interesaţi  

 
Una dintre cele mai eficiente modalităţi de a elabora raportul de autoevaluare 
este în cadrul unei „zile anuale a autoevaluării”, la care poate participa întregul 
personal împreună cu toţi factorii interesaţi, ocazie cu care se pot schimba idei şi 
comunica părerile proprii despre punctele tari şi punctele slabe. Se pot face 
referiri şi la actul conducerii şi managementului, precum şi la domeniile specifice 
ale curriculum-ului. Trebuie să fie oferite toate informaţiile despre retenţie, 
rezultate, egalitate şi trebuie să fie disponibile dovezile privind asigurarea 
calităţii. O astfel de abordare face posibilă implicarea tuturor.  
 
Pentru fiecare arie curriculară trebuie, de exemplu, să furnizate informaţii despre 
asigurarea cu personal, numărul elevilor pe programe de învăţare oferite şi 
informaţii despre locaţiile şi modul în care sunt furnizate programele de învăţare. 
Capitolul despre conducere (leadership) şi management (principiul 2 al calităţii) 
este util să cuprindă în general informaţii despre personal şi resurse, ca de 
exemplu, locaţii de învăţare, structură organizaţională, politici şi proceduri pentru 
sistemele de management, asigurarea oportunităţilor egale şi asigurarea calităţii.  
 
Informaţi personalul despre cele 8 principii ale calităţii şi importanţa lor în 
procesul de învăţare, astfel încât să se poată discuta punctele tari şi punctele 
slabe şi să se facă aprecieri în raport cu standardele.  
 
Este o bună idee este să se lucreze cu „mini rapoarte de autoevaluare” pe 
catedre, care vor contribui la realizarea raportului general. Aceasta oferă 
personalului o motivaţie sporită pentru a se implica şi o angajare mai serioasă în 
planificarea acţiunilor ulterioare de îmbunătăţiri.   
 

5.3 Colectarea informaţiilor  
 
Este foarte important să folosiţi un limbaj clar şi simplu atunci când scrieţi 
raportul. Încercaţi să îl scrieţi astfel încât să fie înţeles de toată lumea, nu doar 
de către experţi.  
 
Mai importantă decât formularea punctelor tari şi slabe este siguranţa că o 
anumită calitate este într-adevăr un punct tare. Altfel spus, se poate demonstra 
depăşirea standardului sau efectul pozitiv pentru experienţa de învăţare a 
elevului? Dacă este menţionată o „rată înaltă” a retenţiei, trebuie specificată 
valoarea cu care se face comparaţia. Puteţi avea sentimentul că rata retenţiei în 
şcoala dumneavoastră este bună din cauza faptului că elevii sunt dezavantajaţi şi 
au un număr suplimentar de nevoi sociale speciale. Dovezile dumneavoastră 
trebuie să demonstreze ce contribuţie aveţi, dumneavoastră şi personalul, la 
realizarea unei rate înalte de retenţie.   
 
Oricând este posibil, utilizaţi date statistice: ratele realizărilor, rezultatele 
chestionarelor completate de elevi, părinţi şi angajatori sau notări interne pentru 
observările proceselor de predare şi formare.  
 
Urmăriţi în mod particular rezultatele în perfecţionarea abilităţilor practice;  sunt 
ele deosebit de bune sau reprezintă ceea ce era de aşteptat? Verificaţi cu 
regularitate website-ul  MEdC pentru date comparative (benchmarking), de 
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exemplu, care sun tendinţele în domeniul retenţiei şi al realizărilor, la nivel 
naţional. Acordaţi atenţie deosebită aceloraşi arii curriculare sau geografice, 
deoarece vă ajută să vedeţi validitatea punctelor tari şi slabe.    
 
Pentru fiecare principiu al calităţii şi/sau arie curriculară faceţi listări ierarhice 
punctuale, în funcţie de importanţă, începând cu cele mai importante puncte tari 
sau slabe. Aceasta vă va ajuta în ierarhizarea deciziilor dumneavoastră.  
 
Punctele tari principale vor reflecta acele aspecte din oferta de învăţare care sunt 
foarte bune sau excelente şi care sunt justificate în mod clar de ofertă. 
Punctele salbe principale vor reflecta acele aspecte slabe care reclamă o atenţie 
imediată, afectând în mod evident experienţa elevilor. 
 
 

5.4 Includerea punctelor de vedere ale elevilor 
 
Punctele de vedere ale elevilor sunt importante pentru rapoartele de 
autoevaluare. Faceţi un rezumat cu părerile lor despre dumneavoastră ca 
furnizor de EFP.  Faceţi două liste, pe puncte, cu titlurile: „ce aspecte din ofertă 
le plac elevilor” şi „ce cred elevii că poate fi îmbunătăţit”. Mulţi furnizori de EFP 
culeg acest tip de informaţii prin chestionare dar folosesc în mică măsură 
informaţiile pentru a face îmbunătăţiri. O altă ocazie pentru ca elevii să îşi 
exprime punctele de vedere o pot oferi grupurile tematice pentru autoevaluare.  
 
Aşa cum elevii sunt în centrul procesului de învăţare, ei trebuie să fie şi în centrul 
procesului de autoevaluare. Evaluarea punctelor tari şi punctelor slabe se află în 
strânsă legătură cu impactul asupra elevilor.  
 
Dacă un anumit aspect pare dificil de evaluat, în sensul posibilităţii alegerii între 
două nivele de apreciere, se recomandă a proceda autocritic şi a-l alege pe cel 
mai defavorabil. Planul de acţiuni va specifica, în final, evoluţiile pozitive care să 
facă posibilă atingerea nivelului superior mai târziu.   
 
Poate fi indicat să se utilizeze notări individuale pe departamente, pentru ariile 
curriculare tehnologii foarte mari, mai ales atunci când există diferenţe mari între 
programele de studiu ale diferitelor calificări. Aceasta va permite o evaluare 
corectă a unui domeniu care reprezintă în mod real un punct tare şi  evidenţierea 
unuia mai slab, pentru a-l putea îmbunătăţi în anul următor.  
 
Întrebări recomandate pentru notare: 
 

• Putem avea o notare cu “3” dacă avem o retenţie sau realizări slabe? 
• Putem avea o notare cu “1”, dacă există mai multe puncte tari şi nici 

un punct slab, sau dacă punctele slabe au un impact redus asupra 
elevilor? 
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5.5 Finalizarea raportului de autoevaluare 
 
Autoevaluarea   trebuie să fie strâns legată de ciclul asigurării calităţii şi să îl 
fundamenteze – NU avem de-a face cu două procese diferite. Se recomandă ca o 
bună practică, păstrarea copiilor tuturor rapoartelor de autoevaluare şi planurilor 
de îmbunătăţiri. Aceasta ne dă posibilitatea să urmărim procesul de elaborare a 
lor, să vedem cum au evoluat rezultatele şi s-au îmbunătăţit de la an la an.  
 
Înfiinţaţi o comisie de autoevaluare cu persoane reprezentative din personalul 
didactic şi dintre elevii de diverse niveluri, care să revadă raportul propus. Atunci 
când este posibil, implicaţi şi factori externi, de exemplu un inspector sau un 
evaluator extern care să vă cunoască şi pe dumneavoastră şi pe ceilalţi din zonă, 
sau un angajator local pentru un anumit domeniu de studiu. Rolul principal al 
acestora ar fi să vă confirme nivelurile la care v-aţi autoevaluat, precum şi 
punctele tari şi punctele slabe; ei pot fi invitaţi şi la o întâlnire „inopinată” la care 
să li se ceară să facă recomandări privind nivelurile respective.     
 
Dacă elevii şi angajatorii au furnizat date, prin intermediul chestionarelor, 
răspundeţi dându-le informaţii despre rezultatele la care au contribuit informaţiile 
lor. Aceasta va dovedi importanţa pe care o acordaţi feedback-ului lor în efortul 
dumneavoastră de a aduce îmbunătăţiri.  
 
Planurile de acţiuni sunt esenţiale pentru îmbunătăţirea calităţii. Ele sunt 
instrumentele prin care autoevaluarea devine funcţională. Ele reprezintă mijloace 
prin care personalul îşi păstrează atenţia concentrată asupra menţinerii 
aspectelor pozitive şi a îmbunătăţirii celorlalte. Planurile de îmbunătăţiri trebuie 
să rezolve principalele puncte slabe, să îmbunătăţească aspectele satisfăcătoare, 
precum şi să consolideze bunele practici şi să le disemineze în celelalte domenii.  
 
Analizaţi planul de îmbunătăţiri în mod regulat, între rapoartele de autoevaluare 
(trimestrial ar fi o alegere bună), pentru a monitoriza progresul. Actualizaţi 
planurile de îmbunătăţiri pe măsură ce apar modificări. Un raport de 
autoevaluare cu trimiteri corespunzătoare la un plan de acţiuni va fi în mod 
automat actualizat în momentul analizei şi acest lucru va fi clar pentru oricare 
reprezentant extern interesat.  
 
 
6. Ce se întâmplă cu Raportul de autoevaluare şi cu Planul de 

îmbunătăţire? 
 
Judecăţile şi notele din raportul dumneavoastră vor fi validate de către un 
inspector extern. De asemenea, inspectorul va avea rolul de a vă consilia şi 
sprijini în activităţile de dezvoltare, precum şi în împărtăşirea exemplelor de bună 
practică.  
 
Trebuie să trimiteţi o copie a raportului de autoevaluare şi a planului de 
îmbunătăţire la Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Informaţiile din toate rapoartele 
vor fi colectate într-un singur loc şi analizate pentru a permite MEdC să 
stabilească punctele tari şi slabe, nevoile de sprijin şi posibile domenii de 
dezvoltare ale ofertei de educaţie şi formare profesională la nivelul întregii ţări.  
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Rezultatele analizei formează baza planului naţional de îmbunătăţire a ofertei de 
educaţie şi formare profesională elaborat de MEdC. De asemenea, furnizează 
informaţii valoroase de comparaţie pentru următorul dumneavoastră proces de 
autoevaluare.  
 
 
7. Ce urmează? 
 
Se aşteaptă ca după parcurgerea procesului de autoevaluare pentru principiul 5 
al calităţii, să fi învăţat ce activităţi presupune autoevaluarea, cât timp este 
necesar pentru colectarea şi analizarea datelor şi a dovezilor şi cum se 
transformă punctele slabe în ţinte de îmbunătăţire.  
 
Acum va trebui să petreceţi un timp pentru a elabora planul de îmbunătăţire. 
Timpul şi resursele disponibile nu vă vor îngădui să realizaţi imediat toate ţintele 
de îmbunătăţire. De aceea, trebuie să ierarhizaţi activităţile în funcţie de 
prioritatea lor. Odată ce primele ţinte de îmbunătăţire au fost atinse în întregime, 
este necesar să comunicaţi acest fapt tuturor factorilor implicaţi, marcând 
această realizare şi motivându-vă următoarele activităţi.  
 
Înainte de a alege următorul principiu al calităţii în raport cu care veţi realiza 
autoevaluarea, puteţi citiţi lista de verificare pentru pregătirea autoevaluării. 
Această listă vă va ajuta în pregătirea dumneavoastră prin adresarea unor 
întrebări. Unde răspundeţi cu „nu”, ar trebui să încercaţi să abordaţi problema 
înainte de autoevaluare, astfel încât procesul să se apropie de situaţia ideală 
descrisă în îndrumar.   
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Capitolul 6 

Numele furnizorului de 
EFP 

 

Adresa furnizorului de EFP 
telefon – fax – email 

 

Perioada acestui raport 
 

de la 
zi/luna/an 

până la  
zi/luna/an 

Numele directorului  

Semnătura directorului  

Data raportului  

 

3 = punct tare (excelent) 

2 = bine  

1 = punct slab  

Managementul 
calităţii 

Responsabilitate 
de management  

Managementul 
resurselor   

Proiectare 
şi 

dezvoltare 

Învăţare şi 
predare  

Evaluare şi 
certificare  

Măsură şi 
analiză  

Îmbunătăţire Note  
 

Nota  cu cea mai mare 
pondere  

        

Nota generală  (acest format urmează a fi discutat – în funcţie de cadrul notării) 

Data validării  

Numele inspectorului  

Semnătura inspectorului  

Descriptori ai notelor: 3 = punct tare: performanţa depăşeşte cu mult norma obişnuită şi nivelul de performanţă aşteptat  

   2 = bine: performanţa îndeplineşte cerinţele minime; dar ar putea fi îmbunătăţită astfel încât să devină excelentă şi un punct tare 

   1 = punct slab: performanţa nu îndeplineşte cerinţele; există lipsuri grave, care trebuie abordate în planul de îmbunătăţire  
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 1 – Metodologie: Managementul Calităţii  

Sistemul de management al calităţii asigură calitatea programelor de învăţare şi promovează îmbunătăţirea continuă. 

NOTARE DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

3 2 1 

JUDECĂŢI  ŞI DOVEZI  

1.15 membrii managementului elaborează misiunea, viziunea şi 
valorile şi sunt modele ale unei culturi a excelenţei 

    

1.16 valorile şi codurile de comportament sunt vizibile în practică     

1.17 unui membru al echipei de management i-au fost 
încredinţate responsabilităţi în ceea ce priveşte asigurarea 
calităţii 

    

1.18 membrii managementului se asigură că sistemul de 
management al calităţii al organizaţiei este dezvoltat, 
implementat şi continuu îmbunătăţit 

    

1.19 toţi membrii personalului sunt implicaţi în implementarea 
asigurării calităţii 

    

1.20 sistemul de asigurare a calităţii cuprinde formulări clare 
privind politicile, planuri strategice şi operaţionale, 
documente şi manuale ale calităţii 

    

1.21 politicile, procedurile şi activităţile sunt în mod clar 
documentate, respectă cerinţele interne şi externe şi 
asigură calitatea şi consecvenţa programelor de învăţare 

    

1.22 evaluări regulate ale sistemului de calitate au loc cel puţin 
anual 

    

1.23 sistemul de calitate este supus unui proces de îmbunătăţire 
continuă care face parte din strategia de îmbunătăţire a 
calităţii stabilită de organizaţie 
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1.24 procedurile sunt monitorizate în mod regulat pentru a 
asigura menţinerea şi respectarea sistemelor şi proceselor 

    

1.25 sunt stabilite proceduri privind neconformitatea cu 
procedurile şi se implementează măsuri corective 

    

1.26 procedurile de revizuire a programelor duc la o 
îmbunătăţire a predării, învăţării şi rezultatelor 

    

1.27 sistemul de calitate dispune de proceduri eficiente de a 
răspunde plângerilor şi contestaţiilor 

    

1.28 recomandările privind îmbunătăţirea calităţii sunt puse în 
practică şi sunt monitorizate din punct de vedere al 
eficacităţii lor 

    

   Total note 

14 14 14 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 2 – Scop şi plan: Responsabilităţile managementului  

Organizaţia asigură o conducere şi un management caracterizate prin eficacitate în ceea ce priveşte calitatea şi dezvoltarea 
curriculumului /învăţării. 

NOTARE DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

3 2 1 

JUDECĂŢI  ŞI DOVEZI 

2.1 managementul demonstrează sprijin activ şi implicare în ceea 
ce priveşte dezvoltarea şi calitatea programelor de învăţare şi 
alte servicii asigurate de furnizor 

    

2.2 obiectivele strategice, ţintele şi valorile sunt înţelese pe deplin 
de toţi membrii personalului şi de toţi factorii interesaţi, 
inclusiv de subcontractori şi furnizorii de practică 

    

2.3 managementul supraveghează cu eficacitate respectarea 
direcţiei strategice şi monitorizează cu regularitate programele 
de învăţare şi propria performanţă de management 

    

2.4 se promovează egalitatea şanselor şi problema discriminării 
este abordată astfel încât toţi elevii şi toţi membrii 
personalului să îşi atingă potenţialul 

    

2.5 managementul acţionează cu eficacitate în ridicarea nivelului 
rezultatelor obţinute şi în sprijinirea tuturor elevilor 

    

2.6 rolurile, responsabilităţile, autoritate şi răspunderea care revin 
fiecărui membru al personalului sunt în mod clar definite, 
alocate şi înţelese de toţi factorii interesaţi 

    

2.7 există o comunicare eficientă în cadrul organizaţiei     

2.8 se dezvoltă, se menţin şi se analizează în mod regulat 
parteneriate şi colaborări eficiente cu factori interesaţi externi 

    

2.9 se colectează în mod sistematic informaţii în legătură cu 
nevoile şi aşteptările factorilor interesaţi interni şi externi 
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2.10 proiectele de parteneriat şi programele de învăţare contribuie 
la dezvoltarea participării şi ocupării forţei de muncă la nivel 
local, regional şi, dacă este posibil, la nivel naţional şi 
european 

    

2.11 sunt colectate în mod regulat informaţii despre anumite 
variabile importante, precum evoluţiile de ordin social, 
ecologic, economic, juridic şi demografic 

    

2.12 există un sistem de informare a factorilor interesaţi interni şi 
externi 

    

2.13 informaţiile sunt analizate în vederea planificării, dezvoltării şi 
implementării strategiilor 

    

2.14 informaţiile şi sistemele de înregistrări sunt exacte, actualizate 
şi păstrate în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate, pot fi 
inspectate şi sunt revizuite în mod regulat 

    

2.15 există o contabilitate eficientă şi se efectuează audituri 
financiare periodice în conformitate cu cerinţele fiscale şi 
legale 

    

2.16 dezvoltarea şi durabilitatea serviciilor furnizate elevilor se 
bazează pe un management financiar responsabil 

    

2.17 cheltuielile efectuate în cadrul unor capitole de buget specifice 
sunt monitorizate cu eficacitate pentru a asigura că se obţine 
valoare în schimbul banilor 

    

2.18 priorităţile privind cheltuielile şi utilizarea resurselor financiare 
sunt în mod clar legate de programele de învăţare şi 
priorităţile de planificare şi reflectă într-o măsură considerabilă 
scopurile şi obiectivele furnizorului de EFP respectiv 

    

2.19 toţi membrii personalului sunt implicaţi într-un grad 
corespunzător în procesul de consultare 
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2.20 interesele financiare ale tuturor factorilor interesaţi sunt 
echilibrate şi satisfăcute cu eficacitate 

    

   Total note 

 20 20 20 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 3 – Scop şi plan: Managementul resurselor   

Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos şi care le oferă sprijin; de asemenea, organizaţia se asigură că programele sunt 
furnizate şi evaluate de personal competent şi calificat. 

NOTARE DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 3 2 1 

JUDECĂŢI  ŞI DOVEZI 

3.1 programul de învăţare satisface cerinţele privind siguranţa, 
sănătatea şi resursele fizice; precum şi orice alte condiţii 
prevăzute de lege acolo unde este cazul 

    

3.2 există resurse eficace gestionate astfel încât să sprijine 
procesul de învăţare, resurse care sunt însoţite de 
instrucţiuni de funcţionare clare, uşor de înţeles în diferite 
formate 

    

3.3 se gestionează, menţine, monitorizează şi evaluează 
siguranţa, gradul de adecvare şi utilizarea echipamentelor, 
resurselor şi spaţiilor de specialitate folosite în procesul de 
învăţare 

    

3.4 echipamentele, materialele şi spaţiile de specialitate sunt 
adecvate specialităţii (unde este cazul) şi îndeplinesc 
standardele industriale curente 

    

3.5 elevii au acces la resurse de învăţare care răspund nevoilor 
lor şi care sunt adecvate unui studiu independent eficace 

    

3.6 metodele/resursele/sarcinile etc. de predare şi formare 
sunt actualizate, analizate şi modificate în mod regulat 
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3.7 metodele/resursele/sarcinile etc. de predare şi formare 

răspund nevoilor elevilor, diferitelor stiluri de învăţare, 
cerinţelor programelor de învăţare şi specificaţiilor 
calificărilor 

    

3.8 resursele de învăţare şi spaţiile aferente permit tuturor 
elevilor să participe în mod activ 

    

3.9 spaţiile, clădirile şi echipamentele sunt accesibile tuturor 
grupurilor de elevi; sunt semnalate prin indicatoare şi sunt 
uşor de localizat 

    

3.10 condiţiile şi mediul de lucru sunt eficace şi asigură relaţii de 
lucru bune 

    

3.11 revizuirea programului de învăţare ia în considerare 
sugestiile elevilor privind un mediu de învăţare îmbunătăţit 

    

3.12 progresul tehnologic este cunoscut şi inovaţiile 
semnificative sunt introduse, după caz 

    

3.13 toţi membrii personalului sunt angajaţi în conformitate cu 
legislaţia locală şi naţională privind ocuparea forţei de 
muncă şi egalitatea şanselor 

    

3.14 politica de recrutare a personalului stabileşte standarde 
minime în ceea ce priveşte calificările şi experienţa 
adecvate, în special pentru cei implicaţi în furnizarea şi 
evaluarea programelor de învăţare 

    

3.15 toate rolurile şi responsabilităţile membrilor personalului 
sunt clar definite şi înţelese; poziţiile de autoritate sunt clar 
definite şi recunoscute 
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3.16 politica de dezvoltare profesională a personalului cuprinde 

prevederi adecvate referitoare la iniţierea membrilor nou 
veniţi şi la dezvoltarea continuă a personalului 

    

3.17 toţi acei membrii ai personalului care nu deţin o calificare 
primesc sprijin în vederea obţinerii unei calificări 
profesionale adecvate 

    

3.18 dezvoltarea profesională a întregului personal contribuie la 
sporirea eficacităţii şi oferă posibilitatea reflecţiei asupra 
practicii 

    

3.19 toţi membrii personalului au acces la cunoştinţe utile şi 
valide privind sarcinile şi obiectivele lor 

    

3.20 sunt dezvoltate cunoştinţele managerilor în ceea ce 
priveşte managementul calităţii şi pedagogia şcolară 

    

3.21 performanţa tuturor membrilor personalului este 
monitorizată şi evaluată 

    

3.22 sistemele de evaluare a personalului au ca rezultat 
planificarea unor acţiuni de îmbunătăţire  

    

3.23 datele privind rata de retenţie şi rata de succes a elevilor   
sunt utilizate pentru a aduce în discuţie potenţiale aspecte 
legate de dezvoltarea profesională 

    

3.24 profesorii/instructorii demonstrează că posedă cunoştinţe, 
competenţă tehnică şi experienţă actualizată la un nivel 
care să asigure predarea, învăţarea şi evaluarea eficace a 
programelor 

    

3.25 se stabileşte un echilibru între nevoile organizaţiei, 
echipelor şi persoanelor individuale 
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3.26 conflictele şi problemele personale sunt rezolvate în mod 

eficace; soluţiile găsite sunt satisfăcătoare pentru toate 
părţile implicate şi răspund nevoilor acestora 

    

   Total Note  

26 26 26 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 4 – Scop şi Plan: Proiectare şi dezvoltare 

Organizaţia este receptivă faţă de nevoile indivizilor, agenţilor economici şi comunităţii şi faţă de diferitele nevoi ale elevilor. 

NOTARE DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 3 2 1 

JUDECĂŢI  ŞI DOVEZI 

4.1 programele de învăţare se armonizează cu obiectivele 
strategice şi cu valorile organizaţiei 

    

4.2 programele de învăţare sunt supuse aprobării de către 
management/autoritatea competentă 

    

4.3 prin modalităţile de evidenţă şi prin analiza nevoilor se 
identifică şi se înregistrează nevoile, interesele şi 
caracteristicile elevilor, angajatorilor, organizaţiilor şi 
comunităţilor 

    

4.4 procesul de aprobare a programului presupune existenţa 
unor dovezi conform cărora programul de învăţare propus 
răspunde cerinţelor identificate ale persoanelor individuale, 
agenţilor economici sau comunităţilor; feedback-ul obţinut 
din partea acestora  determină îmbunătăţirea programelor 

    

4.5 programele de învăţare îndeplinesc cerinţele externe şi sunt 
receptive faţă de situaţia la nivel local, regional, naţional şi 
european 

    

4.6 programele de învăţare demonstrează angajamentul de a 
pune elevii pe primul loc şi de a răspunde nevoilor lor într-
un mod cât mai flexibil cu putinţă în ceea ce priveşte 
opţiunile şi accesul acestora 
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4.7 colaborarea cu alţi parteneri şi departamente ale 

autorităţilor locale face ca programele şi procesul de 
învăţare să fie mai accesibile (de exemplu transport, 
asistenţa copilului) 

    

4.8 programele de învăţare au un caracter de includere din 
punct de vedere social, asigurând egalitatea în ceea ce 
priveşte accesul şi egalitatea şanselor pentru elevi şi 
demonstrează o implementare activă a politicii privind 
şansele egale 

    

4.9 programele de învăţare sprijină şi sporesc valoarea învăţării 
practice şi teoretice 

    

4.10 programele de învăţare includ procese eficace de evaluare 
formativă şi sumativă şi de monitorizare a învăţării 

    

4.11 obiectivele de învăţare ale programelor includ criterii şi 
metode de evaluare sumativă care sunt adecvate scopului 
şi care sunt revizuite în mod regulat 

    

4.12 programele de învăţare definesc în mod clar traseele de 
continuare a studiilor 

    

4.13 programele de învăţare includ un proces eficace de răspuns 
la reclamaţii şi contestaţii 

    

4.14 programele de învăţare au o serie de descriptori de 
performanţă prin care poate fi măsurat gradul de succes al 
programului; ţintele privind îmbunătăţirea sunt stabilite în 
conformitate cu reperele instituţionale, locale, regionale, 
naţionale sau europene 
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4.15 programele de învăţare au definite obiective de învăţare, 

care sunt revizuite în mod regulat în lumina cerinţelor 
privind calificările stabilite la nivel intern, local, regional, 
naţional şi european 

    

4.16 programele de învăţare sunt revizuite cel puţin o dată pe 
an şi elevii contribuie la acest proces de revizuire 

    

4.17 informaţiile privind evaluarea învăţării şi rezultatele 
dobândite, inclusiv analiza performanţei diferitelor grupuri 
de elevi, sunt folosite ca punct de plecare pentru 
dezvoltarea programului de învăţare 

    

   Total note 

 17 17 17 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 5 – Implementare: predarea şi învăţarea 

Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii. 

NOTARE DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 3 2 1 

JUDECĂŢI  ŞI DOVEZI 

5.1 elevilor le sunt puse la dispoziţie informaţii şi îndrumări 
despre toate programele de învăţare existente 

    

5.2 elevii primesc ajutor pentru a înţelege, pentru a obţine sau 
pentru a căuta informaţii conform nevoilor lor 

    

5.3 elevilor li se dă posibilitatea să se înscrie la programe de 
învăţare care răspund nevoilor lor 

    

5.4 elevii care au fost respinşi primesc sfaturi şi îndrumări 
adecvate pentru a găsi programe de învăţare mai potrivite 
nevoilor lor 

    

5.5 evaluarea iniţială (nevoile elevilor; sprijinul necesar; stiluri 
de învăţare; cunoştinţe, experienţă şi abilităţi anterioare; 
cerinţe de evaluare) oferă o imagine exactă pe baza căreia 
se poate planifica un program de învăţare adecvat 

    

5.6 toţi elevii participă la un program de iniţiere în programul 
de învăţare la care au fost înscrişi, având posibilitatea de a 
participa la diferite sesiuni în cadrul programului şi/sau de a 
schimba programul de învăţare (dacă este necesar) 

    

5.7 programele de învăţare răspund aspiraţiilor şi potenţialului 
elevilor, dezvoltând cunoştinţele şi experienţa anterioare 

    

5.8 drepturile şi responsabilităţile elevului sunt clar definite     

5.9 elevii au acces la sprijin semnificativ şi eficace pentru 
rezolvarea unor probleme personale şi la orientare şi 
consiliere pe toată durata şcolarizării 
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5.10 sunt prevăzute perioade pentru revizuirea şi reevaluarea 
activităţilor de sprijin destinate elevilor, pe baza nevoilor 
individuale ale acestora legate de progresul în cadrul 
programului şcolar 

    

5.11 informaţiile, orientarea şi consilierea sunt eficace, 
îndrumându-i pe elevi în ceea ce priveşte modalităţile de a-
şi continua studiile după absolvire 

    

5.12 există înregistrări privind evoluţia elevilor pe durata 
studiilor şi după absolvire - continuarea studiilor şi/sau 
angajarea 

    

5.13 profesorii/instructorii folosesc măsuri eficace pentru a 
promova egalitatea şanselor şi pentru a împiedica 
discriminarea, astfel încât elevii să îşi poată atinge 
potenţialul  

    

5.14 profesorii/instructorii stabilesc şi menţin relaţii de lucru şi 
de comunicare eficace cu elevii, cu alţi profesori/instructori, 
cu alţi membri ai personalului şi cu managerii 

    

5.15 elevilor li se stabilesc criterii individuale privind rezultatele 
de învăţare şi ţinte de învăţare individuale, pe baza 
evaluării iniţiale 

    

5.16 programele de învăţare şi materialele de învăţare (ex. 
temele) oferă posibilitatea învăţării prin paşi mici 

    

5.17 programele de învăţare şi materialele de învăţare (ex. 
temele) au criterii explicite, care sunt împărtăşite elevilor 

    

5.18 profesorii/instructorii folosesc o gamă variată de strategii 
de predare şi învăţare pentru a răspunde stilurilor de 
învăţare individuale, abilităţilor, culturii, genului, motivării 
fiecărui elev 
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5.19 profesorii/instructorii selectează şi menţin o gamă variată 
de resurse şi materiale pentru a oferi sprijin în funcţie de 
diferitele nevoi ale elevilor 

    

5.20 toate activităţile de învăţare sunt planificate şi structurate 
pentru a promova şi a încuraja învăţarea individuală 
centrată pe elev, precum şi învăţarea în cadrul unui grup 
sau învăţarea în diferite contexte 

    

5.21 elevii primesc în mod regulat feedback şi informaţii privind 
progresul realizat, precum şi informaţii despre modul în 
care pot stabili noi criterii individualizate pentru a acoperi 
lipsurile în învăţare 

    

5.22 elevii sunt implicaţi în evaluarea progresului pe care îl 
realizează; evaluarea formativă şi feedbackul sunt folosite 
pentru planificarea învăţării şi pentru monitorizarea 
progresului elevilor 

    

5.23 evaluarea formativă şi înregistrarea rezultatelor sunt 
adecvate nevoilor elevilor şi programului, sunt riguroase, 
juste, exacte şi se efectuează în mod regulat   

    

5.24 elevii sunt încurajaţi să îşi asume responsabilitatea pentru 
propriul proces de învăţare (ex. sunt conştienţi de propriile 
puncte tari şi puncte slabe, acţionează conform feedback-
ului primit, propun noi obiective de învăţare) 

    

5.25 elevii sunt familiarizaţi cu diferite activităţi de evaluare 
formativă şi sumativă înainte ca evaluarea finală să aibă loc 

    

5.26 programele de învăţare respectă un proces sistematic de 
păstrare a înregistrărilor  

    

   Total note 

 26 26 26 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 6 – Implementare: Evaluarea şi certificarea învăţării 

Organizaţia utilizează procese eficace de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor. 

NOTARE DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 3 2 1 

JUDECĂŢI  ŞI DOVEZI 

6.1 înscrierea elevilor respectă cerinţele interne şi externe     

6.2 procedurile şi condiţiile privind evaluarea sumativă şi 
evaluarea internă sunt communicate în mod clar tuturor 
factorilor interesaţi 

    

6.3 cerinţele specifice de evaluare ale elevilor sunt identificate 
şi îndeplinite atunci când este posibil 

    

6.4 evaluarea sumativă este adecvată, riguroasă, corectă, 
exactă şi efectuată în mod regulat 

    

6.5 evaluarea sumativă este folosită pentru a monitoriza 
progresul elevilor şi pentru a informa elevii în legătură cu 
progresul pe care l-au realizat şi cu modul în care îşi pot 
îmbunătăţi performanţa 

    

6.6 elevii au oportunitatea de a se înregistra la o nouă 
procedură de evaluare sumativă (dacă este posibil) şi /sau 
au o “a doua şansă” de a fi evaluaţi 

    

6.7 evaluarea sumativă şi evaluarea internă sunt efectuate de 
profesori/instructori cu calificare adecvată şi experienţă 
corespunzătoare 

    

6.8 în mod regulat sunt selectate şi revizuite exemple de  
decizii şi practici de evaluare sumativă; constatările 
rezultate sunt luate în considerare în acţiuni ulterioare de 
evaluare, pentru a asigura consecvenţa şi corectitudinea 

    

 



Asigurarea calităţii RAPORT DE AUTOEVALUARE 
 

QA 10 Formatul raportului 

 

 72

 
6.9 profesorii/instructorii participă în mod regulat la activităţile 

de standardizare a procesului şi deciziilor de evaluare care 
sunt efectuate 

    

6.10 doar acelor elevi care îndeplinesc toate cerinţele din cadrul 
evaluării sumative li se acordă un certificat sau o calificare 
oficială, dacă acest certificat sau calificare sunt specificate 
în programele de învăţare 

    

6.11 acele rezultate obţinute de elevi care reprezintă etape  în 
atingerea obiectivelor de învăţare şi în obţinerea calificărilor 
sunt înregistrate, acreditate şi păstrate 

    

6.12 certificarea este validată în mod oficial prin acreditarea 
externă (unde acest lucru există) de către autorităţi publice 
legale sau de către alte organisme legale şi de 
reglementare 

    

6.13 evaluatorii externi au acces în clădiri, la înregistrări, 
informaţii, elevi şi profesori/instructori 

    

6.14 procedurile de evaluare a învăţării, de evaluare internă şi 
externă respectă cerinţele organismelor legale şi de 
reglementare 

    

6.15 înregistrările privind elevii şi datele privind rezultatele la 
învăţare şi certificarea sunt păstrate conform 
reglementărilor în vigoare 

    

   Total note 

 15 15 15 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 7 – Evaluarea: Măsură şi analiză  

Performanţa organizaţiei este monitorizată şi evaluată şi se stabilesc paşi în vederea îmbunătăţirii, prin asigurarea calităţii şi 
autoevaluare. 

NOTARE DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 3 2 1 

JUDECĂŢI  ŞI DOVEZI 

7.1 o politică clară privind autoevaluarea este comunicată 
tuturor factorilor interesaţi pertinenţi şi este înţeleasă de 
aceştia 

    

7.2 managementul este în mod activ angajat şi implicat în 
procesul de autoevaluare 

    

7.3 toate aspectele referitoare la organizaţie sunt supuse 
procesului de autoevaluare 

    

7.4 procesul de autoevaluare este sistematic, efectuat anual 
împreună cu întreg personalul competent şi ia în considerare 
opiniile exprimate de toţi factorii interesaţi interni şi externi 

    

7.5 pentru monitorizarea eficacităţii programelor de învăţare şi a 
altor servicii oferite de furnizor sunt folosite măsuri 
pertinente, indicatori de performanţă şi standarde de 
referinţă externe (benchmark-uri) 

    

7.6 sistemul de calitate dispune de un mecanism de colectare 
regulată a feedback-ului din partea elevilor şi a altor factori 
interesaţi interni şi externi 

    

7.7 performanţa este analizată pe baza indicatorilor cheie de 
performanţă interni şi externi, a ţintelor stabilite şi 
tendinţelor existente, este judecată în mod constructiv, 
ducând la stabilirea unor ţinte de îmbunătăţire 
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7.8 autoevaluarea riguroasă are drept rezultat identificarea 

priorităţilor, stabilirea unor ţinte ambiţioase de îmbunătăţire 
şi de planificare a acţiunii 

    

7.9 există stabilite proceduri pentru evaluarea externă şi 
validarea judecăţilor formulate în timpul procesului de 
autoevaluare şi a dovezilor aferente 

    

7.10 raportul de autoevaluare este aprobat şi avizat de 
management 

    

   Total note 

10 10 10 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 8 – Feedback şi schimbare: Îmbunătăţire  

Procesul de autoevaluare a organizaţiei duce la planificarea îmbunătăţirii; îmbunătăţirile sunt implementate şi monitorizate. 

NOTARE DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

3 2 1 

JUDECĂŢI  ŞI DOVEZI 

8.1 există stabilite proceduri pentru analizarea punctelor slabe şi 
pentru realizarea unor îmbunătăţiri 

    

8.2 planurile de îmbunătăţire se adresează tuturor punctelor 
slabe identificate, inclusiv acelora a căror îmbunătăţire nu s-
a realizat în ciclul anterior 

    

8.3 domeniile de activitate selectate pentru a fi îmbunătăţite 
reprezintă un răspuns adecvat la punctele tari şi slabe ale 
furnizorului de EFP 

    

8.4 planurile de îmbunătăţire definesc în mod clar ţintele, 
priorităţile, sarcinile, responsabilităţile şi termenele; criteriile 
de succes sunt specifice, măsurabile şi posibil de atins 

    

8.5 planurile de îmbunătăţire stabilesc în mod adecvat costurile 
şi resursele 

    

8.6 implementarea planurilor de acţiune, a îmbunătăţirilor şi a 
măsurilor corective este monitorizată şi evaluată şi sunt 
aduse modificări în conformitate cu rezultatele monitorizării 
şi evaluării 

    

8.7 performanţa îmbunătăţită a organizaţiei este monitorizată şi 
analizată şi este folosită ca punct de reper pentru programe 
de învăţare şi activităţi de dezvoltare viitoare 

    

8.8 întreg personalul este implicat în sistemele şi modalităţile de 
îmbunătăţire continuă a calităţii 
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8.9 toţi  membrii personalului şi toţi factori interesaţi primesc 

informaţii şi feedback în legătură cu rezultatele procesului de 
autoevaluare şi cu planul de îmbunătăţire 

    

8.10 tendinţele în timp privind performanţa demonstrează o 
îmbunătăţire continuă sau menţinerea unor standarde foarte 
înalte 

    

8.11 acţiunile de îmbunătăţire specificate de organisme externe 
sunt prezentate personalului în cauză şi sunt puse în aplicare 
măsuri corective 

    

8.12 inspecţia externă independentă evaluează şi raportează în 
legătură cu nivelul de calitate atins de furnizorul de EFP; de 
asemenea, evaluează fidelitatea şi impactul procesului de 
autoevaluare şi îmbunătăţire 

    

   Total note 

 12 12 12 
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REZUMAT al raportului pentru perioada: de la      până la __   (la fel ca pe prima pagină) 

 

Notare 

total 3 2 1 

Puncte tari Puncte slabe 

Metodologie 

1 –Managementul calităţii 

 

14    

  

Scop şi plan 

2 – Responsabilităţi de 
management 

 

20    

  

Scop şi plan 

3 –Managementul 
resurselor 

 

26    
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Notare 

total 3 2 1 

Puncte tari Puncte slabe 

Scop şi plan 

4 – Proiectare şi  

dezvoltare 

 

17    

  

Implementare 

5 – Predare şi învăţare 

 

 

26    

  

Implementare 

6 – Evaluarea şi 
certificarea învăţării  

 

 

15    
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Notare 

total 3 2 1 

Puncte tari Puncte slabe 

Evaluare 

7 – Măsură şi analiză 

 

 

10    

  

Feedback şi schimbare 

8 – Îmbunătăţiri 

 

 

12    
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Capitolul 7 
Numele furnizorului de EFP 
 

 

Adresa furnizorului de EFP 
telefon – fax – email 

 

 

Perioada acestui plan 
 

de la 
zi/luna/an 

până la  
zi/luna/an 

Numele directorului 
 

 

Semnătura directorului 
 

 

Data planului de 
îmbunătăţire 
 

 

 
3 = punct tare (foarte bine) 
2 = bine  
1 = punct slab  

Managementul 
calităţii 

Responsabilităţile 
managementului  

Managementul 
resurselor   

Proiectare 
şi 

dezvoltare 

Predare şi 
învăţare 

Evaluare şi 
certificare  

Măsură şi 
analiză  

Îmbunătăţire Note  
Din raportul 
de 
autoevaluare Nota  cu cea mai mare 

pondere  
        

Nota generală  
 

(acest format urmează a fi discutat – în funcţie de cadrul notării) 

Data validării 
 

 

Numele inspectorului 
 

 

Semnătura inspectorului 
 

 

 
Descriptori ai notelor: 3 = punct tare: performanţa depăşeşte cu mult norma obişnuită şi nivelul de performanţă aşteptat  
   2 = bine: performanţa îndeplineşte cerinţele minime; dar ar putea fi îmbunătăţită astfel încât să devină excelentă şi un punct tare 
   1 = punct slab: performanţa nu îndeplineşte cerinţele; există lipsuri grave, care trebuie abordate în planul de îmbunătăţire  
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PRINCIPIUL CALITĂŢII: 

Referitor la acelaşi punct slab: Pagina ____ din ____ 
PUNCTUL SLAB avut în vedere: 
(din raportul de autoevaluare) 

Ţinte Acţiuni 
necesare 

Rezultate 
măsurabile  

Responsabil 
pentru 

îndeplinirea 
acţiunilor 

Prioritatea 
acţiunii  

Termene şi 
obiective 

intermediare  

Monitorizare 
şi evaluare 

Costuri şi alte 
resurse 
necesare 

 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 

       

Comentarii  
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Capitolul 8 
ÎNDRUMĂRI PRIVIND PROCEDURA DE OBSERVARE  
 
Fişa de observare (QA14) se poate folosi pentru Observarea lecţiei la o oră 
desfăşurată în sala de clasă. Se poate folosi numai parţial pentru o lecţie de 
pregătire practică într-un atelier de lucru. Prin urmare, această fişă trebuie 
utilizată pentru a observa activitatea profesorilor. Maiştrii instructori au raportat 
că majoritatea criteriilor se pot aplica şi pregătirii practice care se desfăşoară în 
atelierele lor; nu ar fi necesare decât câteva modificări ale criteriilor pentru a 
reflecta diferenţele care există între o lecţie desfăşurată în sala de clasă şi 
pregătirea practică din cadrul unui atelier.  
  
Instrucţiuni pentru completarea fişei de observare  
 
• Loc: locul de desfăşurare a lecţiei, dacă acesta este altul decât principala 

clădire de săli de clasă a furnizorului  
 
• Data: data la care are loc observarea  
 
• Profesor/instructor: numele profesorului care este observat 
 
• Elevi: numărul de eleve şi elevi care sunt prezenţi în timpul lecţiei observate  
 
• Observator: numele persoanei care observă lecţia  
 
• Funcţia: funcţia observatorului în cadrul organizaţiei furnizorului, ex. 

director, responsabil cu asigurarea calităţii, evaluator intern, şeful catedrei de 
chimie, profesor gradul I 

 
• Disciplina: materia în care se încadrează lecţia conform „programei”  
 
• Nivel/an: nivelul din curriculum şi clasa  
 
• Lecţia: titlul lecţiei observate  
 
• Elevi absenţi: elevele şi elevii care sunt absenţi de la lecţia care este 

observată  
 
• Comentarii generale: tot ceea ce este special în legătură cu lecţia sau cu 

elevii care sunt observaţi, ex. anumite probleme comportamentale, nevoi 
speciale, anumite activităţi analizate în mod special de către observator  

 
• Puncte tari şi aspecte care trebuie îmbunătăţite: reprezintă rezultatul 

principal al activităţii de observare şi trebuie discutat în amănunt cu 
profesorul după terminarea lecţiei, ca parte a feedback-ului oferit de către 
observator. Punctele tari reprezintă toate acele lucruri pe care profesorul le-a 
făcut şi care depăşesc cu mult ceea ce este prevăzut, depăşesc de ex. 
criteriile de evaluare de pe spatele fişei de observare; lucrurile pe care 
profesorul le-ar fi putut face mai bine trebuie specificate în planul de acţiune. 
Analiza anuală a tuturor fişelor de observare va scoate în evidenţă punctele 
tari şi punctele slabe generale ale furnizorului de EFP legate de principiul 5 al 
calităţii.      
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• Notă: este rezultatul cel mai puţin important al activităţii de observare; 

evaluarea bazată pe competenţe se desfăşoară pe baza unui set de criterii (pe 
care le găsiţi pe spatele fişei de observare), şi, prin urmare, nu se pot acorda 
note. Cu toate acestea, putem da câteva exemple privind modul în care pot fi 
acordate note: majoritatea profesorilor, care fac eforturi pentru 
implementarea metodelor de învăţare centrată pe elev având doar câteva 
puncte slabe, vor primi nota 2. Acei profesori al căror mod de predare lipsit de 
imaginaţie nu are nici un impact asupra elevilor sau care vorbesc pe toată 
durata lecţiei vor primi nota 1. O activitate de predare extraordinară care are 
un impact puternic asupra experienţei de învăţare a elevilor va fi notată cu 3.     

 
• Plan de acţiune: „aspectele care trebuie îmbunătăţite” trebuie transpuse în 

acţiuni, ex. obiective pe care profesorii trebuie să fie capabili să le atingă într-
o perioadă de timp stabilită. Acţiunile stabilite trebuie urmărite şi trebuie 
monitorizat progresul înregistrat în realizarea lor. Profesorii care au primit 
nota 1 vor avea nevoie de îndrumări suplimentare şi de activităţi de 
dezvoltare profesională pentru a-şi putea atinge obiectivele. 

 
• Semnături: fişa de observare se semnează după încheierea activităţii de 

observare şi a sesiunii în care „observatorul” acordă feedback profesorului. 
Semnăturile indică faptul că atât observatorul, cât şi profesorul sunt de acord 
cu rezultatele observării şi îşi asumă angajamentul pentru îndeplinirea 
planului de acţiune.  

 
• Criteriile de observare şi de evaluare: aceste criterii au un rol de 

îndrumare; ele indică tipul şi nivelul performanţei aşteptate din partea 
profesorului. Desigur, nu pot fi observate toate criteriile în timpul unei lecţii 
de 50 de minute. Criteriile care pot fi observate depind într-o mare măsură de 
tipul lecţiei: dacă este o lecţie de introducere într-o nouă temă, o lecţie de 
recapitulare sau o lecţie de pregătire pentru un test. 

 
Profesorii sunt observaţi de mai multe ori în timpul unui an, iar observatorul 
are responsabilitatea de a se asigura că în decursul unui an au fost observate 
toate criteriile. Observatorul trebuie să stabilească de comun acord cu 
profesorul tipul lecţiilor care vor fi observate.   
 
Profesorii remarcabili şi/sau foarte experimentaţi pot fi observaţi mai rar; în 
aceste cazuri, observatorul trebuie să se asigure că aria de cuprindere a 
criteriilor observate diferă de la an la an.       

 

1. în clasele în care băncile sunt fixate pe podea, este evident că profesorul nu 
poate face prea multe aranjamente; cu toate acestea, profesorii creativi 
ştiu să valorifice cât mai bine condiţiile existente   

2. profesorul trebuie să fi pregătit echipamentele de care are nevoie înainte de 
începerea lecţiei şi trebuie să fi verificat dacă acestea funcţionează 
corespunzător sau dacă există alte probleme legate de siguranţă; de 
asemenea, profesorul trebuie să fi avut în vedere în planul de lecţie soluţii 
alternative pentru cazul în care echipamentele nu funcţionează    
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3. fişele de lucru, modelele, cărţile etc. de care este nevoie în timpul lecţiei 
trebuie pregătite înainte de începerea acesteia 

4. nu este vorba doar de anumite nevoi speciale ale elevilor; profesorul 
trebuie să se asigure că toţi elevii stau confortabil şi pot vedea şi auzi; 
profesorul trebuie uneori să verifice acest lucru pe tot parcursul lecţiei, ex. 
trebuie să verifice dacă cei din ultima bancă văd ce scrie pe transparent 

5. uneori explicarea obiectivelor unei lecţii nu este potrivită, mai ales în cazul 
în care elevilor li se cere să pornească într-o „călătorie de descoperire” şi 
trebuie să rezolve singuri problemele; cu toate acestea, profesorul trebuie 
să ofere o descriere scurtă a lecţiei  

6. se aplică doar în cazul în care va avea loc o activitate de evaluare la 
sfârşitul lecţiei (ex. teste de abilităţi, test scris) sau dacă activitatea de 
evaluare reprezintă partea principală a lecţiei; elevii trebuie să ştie ce 
anume se aşteaptă de la ei  

7. aspectele legate de egalitate trebuie avute mereu în vedere de toţi cei 
implicaţi, în toate momentele; aceste aspecte nu se referă numai la elevii 
cu nevoi speciale sau la elevii din grupurile minoritare etnic; este vorba în 
schimb, despre orice fel de prejudecată manifestată de către profesor sau 
de către elevi în legătură cu o anumită religie sau gen etc. 

8. profesorul trebuie să identifice cât de mult ştiu deja elevii despre tema 
predată; un profesor excelent va folosi aceste cunoştinţe anterioare pentru 
a implica elevii  

9. profesorul trebuie să îşi fi făcut o imagine privind alcătuirea clasei şi trebuie 
să fi identificat stilurile individuale de învăţare la începutul anului şcolar, iar 
rezultatele acestei analize trebuie să se reflecte în planul lecţiei; 
observatorul va trece orice precizări pe care doreşte să le facă în căsuţa 
”Comentarii generale”  

10. se referă la criteriul 9 şi trebuie să reiasă din planul lecţiei; totuşi, 
profesorul trebuie să adapteze planul lecţiei pentru a răspunde oricăror noi 
probleme care apar pe parcursul lecţiei  

11. deseori ţintele individuale de învăţare pot fi discutate cu grupuri de elevi; 
bineînţeles, acest lucru nu se poate întâmpla în cadrul fiecărei lecţii  

12. face parte din analiza didactică a profesorului; în timpul pregătirii planului 
de predare şi a lecţiilor individuale, profesorul analizează „elementele 
componente” ale materiei predate şi împarte temele predate în elementele 
esenţiale care le alcătuiesc, ceea ce asigură învăţarea în paşi mici  

13. este un criteriu deosebit de important - elevii sunt cu adevărat implicaţi în 
experienţa de învăţare sau doar stau în clasă şi primesc informaţii  

14. profesorul trebuie să folosească strategii diferite pentru atingerea criteriului 
13; dar aveţi grijă să nu „exagereze”; dacă elevii au de rezolvat o problemă 
complexă în cadrul grupului, atunci lucrul în grup va fi singura strategie 
folosită în cadrul unei lecţii de 50 de minute; cu toate acestea, în cadrul 
grupurilor elevii vor avea posibilitatea de a învăţa individual  

15. are legătură cu punctele 4, 10, şi 13 
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16. profesorul trebuie să faciliteze şi să conducă activităţile de învăţare, ceea ce 
înseamnă că trebuie să facă faţă situaţiilor create de elevii care întrerup 
lecţia, mai ales de cei care întârzie 

17. stilul de comunicare al profesorului trebuie să se potrivească capacităţilor, 
nivelurilor şi stilurilor elevilor; din nou, acest criteriu este legat de punctele 
4, 10 şi 15; profesorii trebuie să ţină minte că lor le revine doar 25% din 
timpul lecţiei, (75% aparţine elevilor), ceea ce înseamnă aproximativ 11 
minute; de aceea, informaţiile prezentate de către profesor trebuie să fie 
clare şi concise; acest criteriu se referă şi la comunicarea scrisă  

18.  informaţiile oferite de profesor sunt corecte  

19.  profesorul se asigură (ex. prin întrebări) că elevii urmăresc lecţia  

20.  este legat de asemenea de punctele 3, 4 şi 17; în special fişele de lucru, 
scrisul pe tablă sau transparentele trebuie să poată fi citite de către toţi 
elevii  

21. la fel ca mai sus; mai ales pentru a ajuta la atingerea criteriului 13 

22. este un alt criteriu foarte important; elevilor trebuie să li se îngăduie să 
facă greşeli, nu trebuie să se teamă să pună întrebări şi să admită că nu 
înţeleg ceva; un profesor excelent va folosi aceste oportunităţi pentru a 
consolida învăţarea sau pentru a oferi clarificări  

23. este legat de punctul 13; dar mai ales de 22 

24. este legat de punctul 22, dar şi de 23; poate să nu aibă loc în toate lecţiile; 
în cazul în care unii elevi tot nu au reuşit să înţeleagă şi au nevoie de 
clarificări suplimentare, profesorul trebuie să găsească o modalitate 
potrivită de a răspunde acestor întrebări suplimentare fără a îi plictisi pe 
ceilalţi elevi din clasă; cu toate acestea, se poate referi, de asemenea, la 
informaţiile suplimentare care se pot oferi elevilor în legătură cu tema 
predată  

25. în timp ce punctul 5 se referă la întreaga lecţie, acest criteriu se referă la 
activităţi individuale şi la fişe de lucru etc. 

26. feedback-ul constructiv este un instrument de motivare important; se va 
observa în toate lecţiile acordarea de feedback punctual, în timp ce 
observarea feedback-ului privind progresul realizat poate avea loc doar în 
anumite momente importante specificate în planul de predare  

27. elevii trebuie să fie încurajaţi să se autoevalueze atunci când acest lucru 
este posibil; feedback-ul constructiv începe întotdeauna cu autoevaluarea 
elevului; altfel, vezi de asemenea punctul 26 

28. profesorul va crea mici situaţii de evaluare formativă în timpul sau la 
sfârşitul fiecărei lecţii; activităţile mai formale de evaluare formativă vor 
avea loc doar la anumite momente specificate în planul de predare  

29. este legat de punctele 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14 şi 23 

30. la fel ca şi punctul 7, profesorii trebuie să se gândească permanent la acest 
criteriu; în special, situaţiile de evaluare şi de feedback ajută la motivarea 
elevilor pentru a-şi asuma responsabilităţi, dar şi punctul 23 

31. un plan de lecţie bun asigură clarificarea oricăror probleme apărute înainte 
de sfârşitul lecţiei sau se foloseşte de acestea pentru a le cere elevilor să 
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analizeze un anumit aspect pe cont propriu care să fie monitorizat în timpul 
lecţiei următoare 

32. se poate observa doar în cazul în care elevii au primit teme pentru acasă  

33. acesta trebuie verificat la fiecare lecţie observată; este un criteriu foarte 
important  

34. profesorii nu pot demonstra toate cunoştinţele pe care le deţin în timpul 
lecţiilor; de asemenea, nu acesta este scopul învăţării centrate pe elev; 
totuşi, cunoştinţele profesorului trebuie să reiasă în mod evident din modul 
în care stăpâneşte materia predată şi din modul în care răspunde 
întrebărilor; în timpul şedinţelor în care „observatorul” oferă feedback, 
profesorii pot explica, de asemenea, la ce activităţi de actualizare a 
cunoştinţelor legate de domeniul predat au participat  

35. profesorul solicită feedback din partea elevilor la sfârşitul lecţiei; există fişe 
de feedback pentru elevi care se distribuie în mod regulat la anumite 
momente din planul de predare; în ce mod a folosit profesorul feedback-ul 
din partea elevilor pentru dezvoltarea profesională; aceste aspecte vor fi 
discutate în timpul sesiunii în care „observatorul” oferă feedback  

36. profesorul şi-a îndeplinit toate îndatoririle administrative, ex. completarea 
rubricilor în catalogul clasei, lista de prezenţă 

 
• Listă de verificare privind strategiile / materialele /materialele 

vizuale: bifaţi aici materialele care au fost folosite în timpul lecţiei observate  
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Capitolul 9 
FIŞA DE OBSERVARE A PREDĂRII ŞI ÎNVĂŢĂRII 

 
ACTIVITATEA DE PREDARE/ ÎNVĂŢARE este realizată în conformitate cu criteriile  
de observare şi evaluare listate.    
 
Şcoală/Localitate:               _______________         Data: ____________ 
                            
Disciplina:                           Clasa:  ____ 
 
Tema:    _________________                                       Total elevi: _______ 
 
Profesor/Instructor:                          Elevi absenţi: _____ 
                                                                                   
Observator:        Funcţie:    ___ 
 
 
Comentarii generale (tipul grupului de elevi, dificultăţi, disciplina, mapele de lucru ale elevului 
etc.) 
 
 
 
 
 

Puncte tari  Aspecte care pot fi îmbunătăţite   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
NOTĂ:    
 
 

 
3 = excelent; activitatea desfăşurată depăşeşte cu mult nivelul 
aşteptat  
2 = bine; activitate satisfăcătoare care îndeplineşte cerinţele 
1 = slab; predare slabă, lipsită de un rezultat de învăţare 
folositor 

Acţiune finalizată 
Introduceţi data  Plan de acţiune  

 
 
 
 

 

Semnătura profesorului/instructorului 

 

Semnătura 
observatorului 
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Profesorul/Instructorul:  
 
1. a aranjat locul/sala/ spaţiul de lucru în mod corespunzător, acolo unde a fost posibil? 
2. a avut toate echipamentele pregătite şi în stare de funcţionare? 
3. a avut toate materialele ajutătoare/resursele necesare la îndemână? 
4. a avut în vedere anumite considerente/nevoi speciale, când acest lucru a fost posibil? 
5. a explicat în mod clar scopul, metodele şi obiectivele lecţiei/sesiunii? 
6. a explicat procesul de evaluare cu exactitate, unde a fost cazul? 
7. a evitat lipsa de imparţialitate şi a promovat egalitatea şanselor faţă de elevi? 
8. a identificat şi a ţinut cont de cunoştinţele şi experienţa anterioare? 
9. a ţinut cont de alcătuirea /nevoile / capacităţile grupului / elevilor? 
10. a adaptat lecţia/sesiunea pentru a răspunde nevoilor elevilor? 
11. a stabilit ţinte individuale de învăţare, ori de câte ori a fost cazul? 
12. a împărţit sarcina de învăţare în paşi mici de realizare? 
13. a încurajat productivitatea, implicarea, concentrarea şi eforturile elevilor? 
14. a încurajat învăţarea autonomă, centrată pe elev, învăţarea în grup şi învăţarea în diferite 

contexte? 
15. a folosit o gamă variată de strategii pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare şi 

nevoilor elevilor? 
16. a eliminat, ori de câte ori a fost posibil, preocupările diferite şi întreruperile? 
17. a comunicat eficient (ton, ritm, stil) cu elevii, răspunzând nevoilor lor diferite? 
18. a prezentat informaţii, fapte şi idei clare, exacte şi semnificative? 
19. a verificat înţelegerea şi a formulat în mod clar întrebările? 
20. a asigurat existenţa unor materiale clare, lizibile şi care au sporit claritatea informaţiilor? 
21. a selectat o varietate de materiale şi resurse pentru a sprijini nevoile elevilor? 
22. a încurajat elevii să pună întrebări? 
23. a încurajat elevii să participe pe tot parcursul lecţiei /sesiunii? 
24. a răspuns întrebărilor suplimentare ale elevilor furnizând informaţii suplimentare clare? 
25. a explicat scopurile şi rezultatele aşteptate ale exerciţiilor şi activităţilor? 
26. a oferit la timp feedback constructiv privind învăţarea şi progresul? 
27. a implicat elevii în evaluare şi le-a oferit feedback în legătură cu progresul realizat? 
28. a asigurat o evaluare formativă regulată care este adecvată, riguroasă, corectă şi exactă? 
29. a pus la dispoziţia elevilor diferite tipuri de activităţi de evaluare, care să răspundă nevoilor 

lor? 
30. a încurajat elevii să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare? 
31. a alocat timp suficient pentru discutarea unor aspecte, probleme sau nevoi suplimentare? 
32. a folosit în mod eficient temele pentru a consolida şi extinde învăţarea? 
33. a atins scopurile şi obiectivele lecţiei /sesiunii? 
34. a demonstrat o bună stăpânire a disciplinei predate şi cunoştinţe actualizate în această 

disciplină? 
35. a obţinut feedback pentru propria dezvoltare şi în scopul evaluării? 
36. a completat şi semnat cu exactitate documentaţia corespunzătoare? 

 

Listă de verificare privind strategiile / materialele /materialele vizuale 

Vă rugăm bifaţi materialele /strategiile utilizate în timpul lecţiei. 
 
� transparente + 
retroproiector 
� video 
� PowerPoint 
� flipchart 
� tablă 
� fişe de lucru 
� studiu de caz 
� activitate de proiect 
� joc de roluri 
 

 
� exerciţii scrise 
� activităţi practice 
� TIC 
� cărţi, articole etc. 
� întrebările elevilor 
� lucru în grup 
� lucru pe perechi 
� catalog de prezenţă 
� evaluare/ notare 
 

 
� altele 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 

 



Asigurarea calităţii PI03 Indrumari monitorizare 
 

 

 
CADRUL DE ASIGURARE A CALITĂŢII 
 

 

 

89

Anexa 1 
ÎNDRUMĂRI PRIVIND COMPLETAREA  

FORMULARULUI DE MONITORIZARE  INTERNĂ 
 
 
Vă rugăm să păstraţi în condiţii de siguranţă rapoartele de monitorizare internă 
pe care le întocmiţi, pentru a le putea consulta în momentul completării 
raportului de autoevaluare, care va fi mult mai detaliat. Scopul acestui scurt 
raport este identificarea din timp a oricăror probleme pentru a putea să vă 
oferim sprijin şi îndrumări . 
 
 
 Detalii privind şcoala ÎPT: nume şi localitate 
 Data raportului: data semnăturii 
 Nume: numele persoanei care întocmeşte raportul   
 Funcţia: funcţia deţinută în cadrul şcolii ÎPT  
 
 Orarul raportării  
 
 La fiecare 2 luni: 

 
Perioada 1 01/11/06 până la 30/12/06  
Perioada 2 01/01/07 până la 28/02/07  
Perioada 3 01/03/07 până la 30/04/07  

 
1. În cazul în care nu s-a desfăşurat nici o activitate în decursul unei perioade, atunci 

trebuie bifată căsuţa “nici o modificare”. 
 
Dacă s-a desfăşurat o anumită activitate pe parcursul întregii perioade sau numai 
a unei părţi din perioada respectivă, atunci trebuie bifată căsuţa “modificări”. 

 
2. Dacă nu s-a desfăşurat nici o observare a lecţiilor, trebuie trecută cifra “0”.  
 

Totalul îl reprezintă numărul tuturor lecţiilor observate de la începutul primei 
perioade  (01/11/05). 

 
În cazul în care directorul şcolii ÎPT este singurul care desfăşoară observările la 
lecţii, atunci numărul total al observatorilor este 1. Cu toate acestea, se 
anticipează că membrii personalului cu responsabilităţi de management vor 
desfăşura de asemenea observări la lecţie. 

 
3. Numărul de lecţii observate şi numărul profesorilor dintr-o şcoală ÎPT nu trebuie 

să fie neapărat acelaşi. Uneori acelaşi profesor predă mai multe discipline şi de 
aceea poate fi observat de mai multe ori. 

 
4. După observarea lecţiilor, rezultatele acestor observări trebuie analizate şi trebuie 

identificate şi înregistrate punctele tari şi punctele slabe în ceea ce priveşte 
procesul de învăţare şi predare. Ţineţi minte că acest formular se completează o 
dată la fiecare două luni. Aşadar, nu se pot înregistra decât anumiţi paşi mici care 
pot fi exprimaţi  într-una sau două idei.  

 
 În cazul în care aţi realizat deja anumite îmbunătăţiri şi aveţi anumite idei privind 

îmbunătăţirea aspectelor slabe sau idei de dezvoltare a punctelor tari, acestea pot 
fi specificate sub titlul “acţiuni propuse”. 
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5. Observarea lecţiilor reprezintă una dintre multele surse de dovezi privind procesul 
de învăţare şi predare. Trebuie să analizaţi descriptorii de performanţă de la 5.13 
la 5.26 pentru a afla ce alt tip de dovezi aţi putea folosi. 

 
6. Trebuie să precizaţi doar dificultăţile pe care le-aţi întâmpinat în timpul perioadei 

de raportare; nu precizaţi din nou problemele pe care le-aţi menţionat în 
rapoartele anterioare. 

 
 Fişa de observare: se referă la format, aranjarea în pagină şi alte aspecte legate 

de formă, de ex. cât de uşor este de utilizat. 
 

Criterii de observare: se referă la criteriile specificate şi la modul în care 
interpretaţi aceste criterii. Sunt uşor de înţeles? 

 
Descriptori de la 5.13 la 5.26: se referă la descriptorii de performanţă ai 
cadrului de asigurare a calităţii pe care se bazează fişa de observare. Puteţi 
analiza şi interpreta cu uşurinţă aceşti descriptori? Înţelesul lor este clar? Care vi 
se par dificil de evaluat? 

 
Limbaj: se referă la cuvintele şi termenii utilizaţi. Aveţi sugestii privind utilizarea 
unor termeni mai buni? 

 
Personal: se referă la profesori şi la alţi membri ai personalului. Membrii 
personalului se implică in implementarea manualului de autoevaluare? În ce 
măsură cunosc profesorii criteriile de observare şi de evaluare a lecţiei? Înţeleg de 
ce au loc observări ale lecţiilor?  
 
Resurse: se referă la problemele legate de resurse pe care le puteţi întâmpina. 
Trebuie să vă concentraţi asupra celor mai importante şi să sugeraţi modalităţi 
alternative, dacă este posibil. 

 
Altele: orice alte dificultăţi pe care le-aţi întâmpinat în legătură cu observarea 
procesului de învăţare şi a lecţiilor. 

 
7. Succese: tot ceea ce a mers bine în timpul perioadei de raportare  
 
 
Completaţi şi trimiteţi formularul de monitorizare interna în variantă 
electronică. Dacă puteţi adăuga semnătura în raportul electronic, vă rugăm să 
faceţi acest lucru. Trebuie să trimiteţi formularul de monitorizare interna 
inspectorului general adjunctresponsabil cu asigurarea calităţii din ISMB/ISJ în 
prima zi care urmează perioadei de raportare (ex. pentru perioada 2, raportul 
trebuie trimis pe 01/03/07). Vă mulţumim . 
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FORMULAR DE MONITORIZARE INTERNĂ – Perioada…………………… 
 
Şcoala  
 
 

Localitate Data prezentului raport 
………………………………….. 

Nume 
 
 

Semnătură  Funcţie (ex. Director, 
Responsabil AC) 
 

 
Vă rugăm să completaţi 
formularul şi să îl trimiteţi o 
dată la două luni.  

Perioada 
prezentului 

raport: 

de la (zi/luna/an) 
………………………. 

până la (zi/luna/an) 
………………………….. 

 
1. Vă rugăm bifaţi (X) varianta corespunzătoare: 
 
  = nu există modificări faţă de raportul anterior    =modificările sunt 
specificate mai jos  
 
2. Vă rugăm să precizaţi numărul de observări la lecţie pe care le-aţi efectuat: 
 
de la ultimul 
raport: 

 în total de 
la:…………….. 

 număr total de 
observatori: 

 

 
3. Vă rugăm să precizaţi numărul de profesori observaţi de la data de …………………..: 
 
număr total de 
profesori din şcoală: 

 număr total de 
profesori observaţi: 

 

 
4. Vă rugăm să descrieţi aspectele care trebuie îmbunătăţite în ceea ce priveşte 

procesul de predare şi învăţare, aspecte pe care le-aţi identificat în urma 
observărilor la lecţie.  

 
Aspecte care trebuie îmbunătăţite  
 
•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puncte tari  
 
•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acţiuni propuse  
 
•  
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5. Ce alte dovezi aţi identificat pentru a evalua dacă realizaţi descriptorii de 
performanţă 5.13 – 5.26?  

 
Surse ale dovezilor  
 
•  
 
 
 
6. Vă rugăm să descrieţi dificultăţile pe care le-aţi întâmpinat în colectarea dovezilor 

şi în realizarea îmbunătăţirilor, precum şi soluţiile pe care le-aţi identificat, în 
funcţie de factorii listaţi în coloana din stânga:  

 
 Dificultăţi  Soluţii  
Fişa de 
observare a 
lecţiei 
(format) 

•  •  

 
Format de 
raportare  
 

•  •  

Descriptori 
de la 5.1 la 
5.26 
 

•  •  

Dovezi 
sugerate de 
manual 
 

•  •  

Implicarea 
membrilor 
personalului 
 
 

•  •  

Resurse 
materiale  
 
 

•  •  

Altele  
 
 
 

•  •  

 
7. Vă rugăm descrieţi succesele pe care le-aţi avut în timpul acestei perioade în ceea 

ce priveşte atingerea descriptorilor de performanţă.  
 

Succese  
 
 
 
 
 

Vă rugăm să transmiteţi  acest formular la ISJ/ISMB ,  în format electron
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