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1. DENUMIREA PROGRAMULUI: Managementul calității în educație
2.TIPUL DE PROGRAM:
Programe tematice sau modulare realizate prin stagii nondisciplinare, modul lung, acreditat
prin OMECȘ nr.4623/2015
Nr.ore: 69
Nr.credite: 17 CPT
3.FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: de zi
4.GRUP ŢINTĂ: cadru didactic, membru de sindicat afiliat FSLI, reprezentant al corpului
profesoral sau al sindicatului reprezentativ în CEAC; (grupe de câte 25 de cursanţi)
5.CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
5.1.Scopul
Abilitarea membrilor
CEAC, reprezentanţi ai sindicatului/coprului
implementarea sistemului de management al calităţii

profesoral,

în

5.2.Obiective
O1: Dezvoltarea competenţelor de înţelegere a componenţei, rolului şi rostului Comisiei de
Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC);
O2: Dezvoltarea competenţelor de stabilire a rolurilor membrilor CEAC privind asigurarea
internă a calităţii în unitatea de învăţământ;
O3: Dezvoltarea competenţelor de autoevaluare a nivelului asigurării calităţii educaţiei
furnizate de către unitatea de învăţământ;
O4: Dezvoltarea competenţelor de identificare a măsurilor de îmbunătăţire identificate în
urma autoevaluării modului în care se asigură calitatea.
5.3. Competenţele ce vor fi formate în programul de formare propus
Competenţe generale
Competenţe specifice
Utilizarea adecvată a conceptelor
Valorizarea resurselor existente la nivelul
specifice calităţii educaţiei
unităţii de învăţământ în scopul creşterii
calităţii educaţiei
Proiectarea dezvoltării calităţii
Soluţionarea situaţiilor neprevăzute apărute
educaţiei în unitatea de învăţământ
în asigurarea calităţii

Utilizarea metodelor şi strategiilor
adecvate asigurării interne a calităţii

Utilizarea metodelor şi instrumentelor
specifice asigurării calităţii

5.4. Planul de învăţământ
Modulul/disciplina

Nr total
Nr.ore
Nr.ore
Nr.ore
de
teorie
aplicaţii
evaluare
sesiuni /
practice
ore
Modulul 1- Cadrul legal şi conceptual privind asigurarea internă a calităţii
Conceptul calităţii
2 ore
1/2 ore
1 oră
1/2 ore
Starea de bine a elevului şi orientarea 4 ore
1 oră
2 şi 1/2
1/2 ore
pe rezultatele elevului
ore
Standardele naţionale de evaluare- 8 ore
2 ore
5 şi 1/2
1/2 ore
dovezi şi organizarea dovezilor
ore
CEAC-constituire şi regulament
2 ore
1/2 ore
1 oră
1/2 ore
Modulul 2 –Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii- pilon în asigurarea
internă a calităţii
Proiectarea pe termen mediu a
6 ore
2 ore
3 şi 1/2
1/2 ore
activităţii CEAC
ore
Planificarea anuală a activităţii CEAC
4 ore
1 oră
2 şi 1/2
1/2 ore
ore
Proceduri, instrumente
6 ore
2 ore
3 şi 1/2
1/2 ore
ore
Modulul 3- Utilizarea platformei ARACIP în autoevaluarea calităţii
Demersul de autoevaluare în platforma 4 ore
1 oră
2 şi 1/2
1/2 ore
ARACIP (https://calitate.aracip.eu)
ore
Planul
de
îmbunătăţire-constituire, 6 ore
2 ore
3 şi 1/2
1/2 ore
utilitate, înregistrarea în platforma
ore
ARACIP
Raportul anual de evaluare internă 6 ore
2 ore
3 şi 1/2
1/2 ore
(RAEI)
ore
Total ore de teorie
48 ore
14 ore
29 ore
5 ore
Practică în CEAC-ul unităţii de 15 ore
învăţământ de provenienţă
Evaluarea finală
6 ore
Total:
69 de ore
Notă: Pentru sesiunea de practică cursanţii vor realiza un demers de autoevaluare al CEACului din unitatea de învăţământ de provenienţă, pentru un domeniul de evaluare, utilizând
platforma ARACIP
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Practică în unitatea de învăţământ:
Nr.
crt.
1
2

3
4
5

5
6
7

8
9

Activitatea derulată
Elaborarea, identificarea
instrumentelor de autoevaluare
Culegrea datelor în vederea
identiificării nevoilor de
îmbunătățire ale școlii
Planificarea autoevaluării
Realizarea autoevaluării și
înregistrarea electrnică a ei
Identificarea, organizarea,
analiza, interpretarea dovezilor
Judecarea nivelului de realizare,
a punctelor slabe şi a punctelor
tari, a ţintelor
Identificarea elevilor în situaţie
de risc
Stabilirea nivelului rezultatelor
ce urmează a fi obţinute de elevi
Crearea grupului de lucru şi
stabilirea măsurilor de
îmbunătăţire, inclusiv cele
pentru asigurarea stării de bine
a elevului
Modificarea (dacă este cazul) a
PDI/PAS/PDŞ
Monitorizarea implementării
măsurilor de îmbunătăţire
Reaplicarea instrumentului de
autoevaluare
Total
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Număr Tutoriat
de ore
1 oră
Formatorul
grupei
3 ore

Monitorizare din partea
ARACIP
Şerban Constantin
Iosifescu
Mariana Dogaru

1 oră
2 ore
2 ore

1 oră
1 oră
2 ore

4 ore
4 ore
21 ore
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5.5.Formatorii programului
Modul

Formatori

Modul 1- Cadrul legal şi conceptual
privind asigurarea internă a calităţii
Modul 2- Comisia pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii- pilon în asigurarea
internă a calităţii

1. Vaşcu Janina Elena
2. Zoican Ion
3. Plopeanu Sorina
4. Palada Ligia
5. Popa Stavri Cornelia
6. Dinu Aura
7. Ionescu Violeta
8. Puzdrea Claudia
9. Man Octavian
10. Man Tiberiu
11. Molnar Zoltan
12. David Manuela
13. Nicolae Alexandru
14. Tiplea Sorin
15. Panaite Elena Valerica
16. Zancu Flaviu Ștefan
17. Borșa Raul Bogdan
18. Barabaș Cristina Mirela
19. Badea Ana
20. Răduț Daniela
1. Constantin Şerban Iosifescu
2. Mariana Dogaru

Modul 3- Utilizarea platformei
ARACIP în autoevaluarea calităţii
Modul de practică
Practică în unitatea de
învăţământ-Realizarea unui
demers de autoevaluare
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Formatori
1. Constantin Şerban Iosifescu
2. Mariana Dogaru
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5.6. Calendarul/orarul programului
Ziua
I.
(4 ore)
II.
(8 ore)

III.
(4 ore)
IV.
(4 ore)
V.
(8 ore)

VI.
(4 ore)
VII.
(4 ore)
VIII.
(8 ore)

IX.
(4 ore)
Modul
de
practică
Evaluare
finală
TOTAL

Interval
orar
15-17
17-19
9-11
11-13
14-16
16-18
9-11
11-13
15-17
17-19
9-11
11-13
14-16
16-18
9-11
11-13
9-11
11-13
9-11
11-13
14-16
16-18

Modulul/disciplina
Conceptul calităţii
Starea de bine a elevului şi orientarea pe rezultatele elevului
Standardele naţionale de evaluare-dovezi şi organizarea
dovezilor

CEAC-constituire şi regulament
Proiectarea pe termen mediu a activităţii CEAC

Planificarea anuală a activităţii CEAC

Proceduri, instrumente
Demersul de autoevaluare în latforma ARACIP
(https://calitate.aracip.eu)
Planul de îmbunătăţire-constituire, utilitate, înregistrarea în
platforma ARACIP

9-11
11-13
15 ore

Raportul anual de evaluare internă (RAEI)

6 ore

Evaluare finală: prezentarea, în şedinţă publică, a unui demers
de autoevaluare - 6 ore

Practică în CEAC-ul unităţii de învăţământ de provenienţă

69 ore

5.7. Strategii şi forme de evaluare
Evaluarea continuă, de parcurs se va realiza atât prin observare directă, cât şi în urma
activităţilor practice derulate şi pe baza sarcinilor primite.
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Evaluarea finală se va realiza cf art 17, lit f) din O.M. nr. 5564/2011 privind aprobarea
Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a
programelor de formare oferite de aceştia, prin susţinerea în şedinţă publică a unei teme din
portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Aprecierea portofoliului şi a
susţinerii temei se face prin calificative: "Excelent", "Foarte bine", "Bine", "Suficient",
"Insuficient Aceasta se va realiza pentru fiecare cursant, independent, pe baza unui
portofoliu ce va cuprinde un demers de autoevaluare.
Portofoliul va fi prezentat integral, oral, cu utilizarea echipamentelor electronice.
Prezentarea va avea durata de 10-15 minute. În cazul unui portofoliu de echipă, fiecare
cursant va prezenta contribuţia proprie, cu respectarea duratei menţionate.
Va fi încurajată activitatea de echipă.
Participanţii, individuali sau membri ai echipei, vor primi punctaje după cum urmează:
Corectitudinea termenilor utilizaţi- 3 puncte
Instrumentele utilizate-4 puncte
Planul de măsuri de îmbunătăţire- 3 puncte
În final, se va face suma punctajelor obţinute şi se vor acorda calificative ( Foarte Bine, Bine,
Suficient, Insuficient) prin corelarea punctajului obţinut astfel:
o Punctaj 10-9 calificativ Excelent
o Punctaj 8 calificativ Foarte bine
o Punctaj 7-6 calificativ Bine
o Punctaj 5 calificativ Suficient
o Punctaj 1-4 calificativ Insuficient.
5.8. Centre de formare acreditate: București, Iași, Baia-Mare, Craiova, Constanța,
Slobozia, Pitești, Tg.-Mureș, Arad.
5.9. Cost program/participant: 170 lei (10 lei/CPT)

Managementul calității în educație

CNF - FSLI | 6

