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Strategia Liceului Tehnologic ”Edmond Nicolau” Braila privind evaluarea calității educației 

oferite are la bază o analiză a mediului intern şi extern al şcolii (SWOT).  

 

 

S W 

• Personalul didactic este calificat în 

proporţie de 96 %.   

• Ponderea cadrelor didactice titulare 

cu gradul didactic I este de peste 50 

%.   

• Există o bună delimitare a 

responsabilităţilor cadrelor didactice, 

prin constituirea de comisii pe 

probleme specifice   

• Existenţa cabinetelor, laboratoarelor, 

sălilor funcţionale pentru toate 

disciplinele şi modulele predate în 

şcoală  și dispune de material 

curricular   

• Existenţa unei săli de festivităţi   

• Creşterea gradului de siguranţă prin 

angajarea unei firme de pază și 

delimitarea clară a perimetrului școlii 

• Implementarea si desfasurarea unor 

proiecte europene cu finanțare 

externă in scoala 

 

• Conservatorismul unor cadre 

didactice privind aspecte precum 

utilizarea metodelor activ 

participative, utilizarea TIC etc.   

• Grad redus de promovabilitate la 

examenul de bacalaureat în ultimii ani 

şcolari   

• Materialul didactic și echipamentele 

din dotările cabinetelor/laboratoarelor  

sunt insuficiente şi depăşite.Se 

semnalează Scăderea motivaţiei 

cadrelor didactice pentru unele 

aspecte ale activităţii didactice. 

• Cultură organizatională insuficient 

dezvoltată  Comunicarea în cadrul 

organizaţiei şi cu factorii interesaţi 

externi nu este întotdeauna eficientă  

Școala nu este eficient și permanent 

promovată 

O T 

• Dintre domeniile scolarizate: Turism 

si servicii, Industrie alimentara sunt 

domenii importante si cautate atat in 

tara cat si in strainatate 

• Identificarea oportunităţilor de 

formare a cadrelor didactice   

• Apropierea unor reprezentanţi ai unor 

regii autonome şi firme private cu 

profil de activitate comparabil 

• Scolarizarea elevilor de profesionala 

in invatamant dual 

• Reducerea populaţiei şcolare 

• Scăderea interesului părinţilor privind 

școlarizarea in domeniile tehnologice 

• Nivelul actual de relationare cu 

beneficiarii este mult prea scazut si nu 

poate fi atins prin posibilităţile reale 

ale şcolii   

• Parteneriatul zonal slab reprezentat în 

relaţiile şcolii cu firmele de profil si 

comunitatea locală   
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I. INTRODUCERE 

 

În  conformitate  cu  prevederile  legale  privind  asigurarea  calităţii  educaţiei,  se  constituie  şi 

funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în Liceul Tehnologic ”Edmond 

Nicolau” Braila, denumită în continuare CEAC.  

Misiunea   CEAC     constă   în  crearea   cadrului   conceptual,   normativ  şi   funcţional   adecvat 

asigurării şi îmbunătăţirii calităţii educaţiei în Liceul Tehnologic ”Edmond Nicolau” Braila 

Strategia  evaluării  şi  asigurării  calităţii  educaţiei  în  Liceul Tehnologic ”Edmond Nicolau” 

Braila este   documentul  care   fixează,   pe   termen   mediu,   reperele   generale   ale   acţiunilor   de 

implementare la nivelul instituţiei de învăţământ a sistemului de management al calităţii, în aria de 

competenţă şi pe baza funcţiilor definite şi în Regulamentul propriu de organizare.  

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

necesar, sunt prevăzute şi termenele de materializare ale acţiunilor concrete.  

Pe baza reperelor conceptuale şi metodologice care fundamentează  Strategia pe termen mediu 

privind    implementarea    sistemului    de    management    al    calităţii    educaţiei    în    învăţământul 

preuniversitar,  scopurile  proprii  ale  CEAC a Liceului Tehnologic ”Edmond Nicolau” Braila sunt:  

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

2.   Centrarea managementului calităţii pe valoarea adăugată şi pe progres instituţional  

3.   Fundamentarea    managementului    calităţii    pe    autoevaluare    şi    pe    dezvoltarea 

instituţională  

4.   Transparenţa sistemului intern de management şi de asigurare a calităţii  

5.   Îmbunătăţirea continuă a calităţii demersului educativ-formativ  

6.   Flexibilitatea şi caracterul evolutiv al sistemului intern de management al calitaţii  

7.   Producerea   şi   diseminarea,   sistematic,   de   informaţii   coerente   despre   calitatea 

educaţiei  

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

implementarea sistemului calităţii în educaţie.  

 

Demersurile  imediate  ale  CEAC  din  Liceul Tehnologic ”Edmond Nicolau” Braila şi,  

implicit,  viziunea  strategică  proprie  asupra  sistemului  de  management  al  calităţii  urmăresc  două 

coordonate fundamentale:  

✓ O dimensiune  externă:  asigurarea  calităţii  produsului  finit  -  absolventul  Liceului 

Tehnologic ”Edmond Nicolau” Braila 

✓ O dimensiune  internă:  asigurarea  calităţii  proceselor  interne  orientate  spre  finalităţile 

actului educativ specific, în baza unui dialog constant pe verticală şi orizontală, ceea ce 

presupune implementarea   unui   sistem   propriu   de   autoevaluare   a   calităţii   proceselor   

interne   (proces educaţional, guvernare strategică, management operaţional ş.a.).  

 

Strategia  evaluării  şi  calităţii  educaţiei  în  Liceul Tehnologic ”Edmond Nicolau” Braila 

este aplicabilă,  în principiu, pentru perioada de validitate a mandatului actualei Comisii de Evaluare şi 

Asigurare a Calităţii Educaţiei.  
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II. PRINCIPII ALE DEMERSURILOR CEAC 

Toate  demersurile  specifice  ale  membrilor  CEAC au  la  bază  următorul  set  de  norme 

generale, elaborate în concordanţă cu prevederile metodologiei de asigurare a calităţii educaţiei dar şi 

cu Standardele de calitate ISO  şi EQFM, recunoscute la nivel european:  

1.   Principiul omniprezenţei autoevaluării  

Ciclul  dezvoltării  unităţii  şcolare  trebuie  considerat  un  ciclu  al  calităţii  şi,  ca  urmare, 

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

proiectare/planificare realizat la nivelul unităţii şcolare.  

Ca urmare, mecanismele de autoevaluare vor fi prezente:  

✓    în toată proiectarea şi planificarea dezvoltării unităţii şcolare;  

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

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

✓    în evaluarea activităţii curente şi a îndeplinirii scopurilor şi obiectivelor propuse.  

2.   Similitudinea funcţională a evaluării interne şi externe  

Este   evident   faptul   că   autoevaluarea   trebuie   să   asigure,   în   primul   rând,   realizarea 

principalelor funcţii ale evaluării - anume:  

▪   îmbunătăţirea  activităţii  curente  -  evaluarea  trebuie  să  fie  oportună,  să  împiedice  

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

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

acţiunilor trebuie cunoscute de către elevi, părinţi, cadre didactice, manageri, comunitate . 

▪   revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul unităţii şcolare 

pentru ca acestea să servească mai bine misiunii asumate.  

3.   Practicabilitatea  

Prin sistemul propus de management al calităţii va fi promovat şi principiul practicabilităţii, 

astfel încât sistemul să nu devină birocratic. Ca urmare, procedurile de asigurare a calităţii nu vor 

„încărca" suplimentar cadrele didactice sau membrii echipei manageriale.  

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

dezvoltare instituţională. Sistemele şi procedurile de asigurare a calităţii nu reprezintă ceva în plus, nu  

sunt  „paralele"  faţă  de  cele  care  asigură  funcţionarea  şi  dezvoltarea  unităţii  şcolare,  ci  parte 

integrantă a acestora.  

4.   Evitarea birocratizării  

În  afara  documentelor  expres  prevăzute  de  actele  normative,  cantitatea  de  documente 

solicitate va fi redusă la minimum.  

5.   Principiul consistenţei dovezilor  

Dovezile  activităţilor  concrete  de  management  al  calităţii  la  nivelul  tuturor  subsistemelor 

instituţiei:  

➢  valide: dovezile sunt semnificative şi susţin punctele tari sau punctele slabe identificate;  

➢  cuantificabile:  sunt  folosiţi indicatori de performanţă  interni şi externi,  sunt  folosite atât  

cifre cât şi procente şi sunt clare şi fără ambiguităţi;  

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

perspective diferite;  

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

la momentul scrierii raportului de autoevaluare;  

➢ exacte: dovezile sunt atribuite unor surse identificate şi verificabile.  

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

educaţiei.  

7.   Implicarea  întregului  personal,  a  elevilor  şi  părinţilor  în  implementarea  sistemului  de 

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

în Strategia Naţională şi în Manualul de autoevaluare.  

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

codului deontologic al evaluatorului. 
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PLANUL STRATEGIC AL EVALUARII SI ASIGURARII CALITATII EDUCATIEI  

 

LICEUL TEHNOLOGIC  ”EDMOND NICOLAU” BRAILA    2015 – 2023 

Domeniul Obiectiv, tinta, directive strategica Termen 

A. Capacitatea 

institutionala 

Monitorizarea permanenta a functionarii structurilor 

institutionale, administrative si manageriale 

permanent 

Identificarea cailor de simplificare si eficientizarea 

comunicarii între echipa manageriala si nivelele de 

executie 

permanent 

Evaluarea periodica a starii bazei tehnico-didactice permanent 

Evidentierea lipsurilor si transmiterea informatiei catre 

compartimentele competente 

permanent 

Dezvoltarea permanenta a nivelului pregatirii permanent 

Informarea reciproca si colaborarea cu membrii comisiei 

de formare continua 

permanent 

B. Eficacitate 

educationala 

Elaborarea strategiei de dezvoltare proiectare a CDL pentru 

specializarile din domeniile : Tehnic, Servicii, Resurse 

naturale si protectia mediului 

anual 

Monitorizarea continuturilor programelor de 

studiu(curriculum/extins/diferentiat/la dispozitia scolii) si 

evaluarea eficientei acestora în procesul instructiv - educativ 

semestrial 

Elaborarea de prognoze privind rezultatele la invatatura si  

traiectul scolar si profesional al absolventilor 

semestrial 

Monitorizarea periodica a performantei scolare permanent 

Ritmicitatea notării permanent 

Monitorizarea rezultatelor activitatilor extracurriculare permanent 

Monitorizarea si sustinerea (si prin exemplul propriu) a 

activitatii de cercetare stiintifica si metodica 

permanent 

C.Managementul 

    calitatii 

Delimitarea functiilor si atributiilor CEAC, în raport cu alte 

structuri din cadrul institutiei 

permanent 

Delimitarea functiilor si atributiilor CEAC, în raport cu 

alte structuri din cadrul institutiei 

Realizarea periodica a unei autoevaluari institutionale 

autentice 

anual 

perioadele 

de evaluare 
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Ţinte strategice Obiective strategice Responsabilităţi 

Creşterea calităţii 

şi eficienţei 

întregului proces 

instructiv – 

educativ din 

şcoală 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Stabilirea unor măsuri care să vizeze:  

- Creşterea interesului elevilor pentru înscrierea în școala noastra 

- Creşterea procentului de promovabilitate  

-Îmbunătăţirea rezultatelor absolvenţilor la examenul de Bacalaureat prin  proiectul ROSE 

Implementarea şi evaluarea acestor măsuri  Sprijinirea procesului de învăţare – evaluare, activităţi 

extracurriculare   

Diversificarea resurselor didactice care oferă sprijin în procesul de învăţare   

Stimularea cadrelor didactice pentru participarea la concursuri, simpozioane , cursuri de formare 

și proiecte europene. 

Membrii CA  

Comisia  

CEAC 
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Îmbunătăţirea 
bazei materiale a 

şcolii pentru a 
corespunde 
nevoilor de 
educaţie şi 

formare 
profesională ale 

beneficiarilor 
direcţi ai educaţiei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Creşterea gradului 
de implicare a 
beneficiarilor 

indirecţi ai 
educaţiei în viaţa 

şcolii 

 

 
 

 

Modernizarea laboratoarelor şi cabinetelor  și atelierelor şcolare 

Reabilitarea corpului A și a  internatului școlii 

Modernizarea bazei de practica  

Existenta unui proiect european menit sa pregateasca elevii si pentru 

locuri de munca din Uniunea Europeana  

Membrii CA  

Membrii CEAC  

Compartiment 

administrativ 

Bibliotecar  

 

Implicarea beneficiarilor indirecţi ai educaţiei în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi educative, 

şcolare sau extraşcolare   

Încheierea de acorduri de parteneriat cu diverse institutii de profil și instituții școlare din țară și străinătate 

Menținerea claselor în sistem dual 

Membrii CA  

Membrii CEAC 
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Integrarea creativă 
şi eficientă a noilor 

tehnologii în 
activitatea 
didactică 

 
 

Îmbunătăţirea şi 
promovarea 

imaginii şcolii 

 

 

 

Stabilirea unor măsuri care să conducă la stimularea interesului cadrelor didactice pentru integrarea noilor 

tehnologii în activitatea de predare – învăţare – evaluare   

Implementarea şi evaluarea acestor măsuri  Realizarea unei  platforme e-learning care permite evaluarea 

corectă şi rapidă a elevilor   

Crearea unei biblioteci virtuale cu resurse didactice 

Membrii CA  

Membrii CEAC  

Responsabil 

formare continuă  

 Informatician  

Cadre didactice 

Actualizarea permanenta a site-ului şcolii   

Popularizarea şcolii în comunitatea locală prin: 

 - realizarea de pliante, flyere, cu oferta şi realizările şcolii  

- vizite ale unităţilor de învăţământ gimnazial, în vederea realizării planului de școlarizare  

- apariţia în presa locală cu aspectele pozitive ale activităţii din şcoală   

Iniţierea şi dezvoltarea de proiecte care să corespundă obiectivelor şi priorităţilor stabilite la nivel de şcoală  

- proiecte europene 

Realizarea Anuarului școlii (“cartea de vizită” a şcolii)   

Organizarea de activităţi extracurriculare și extrașcolare pentru crearea unei culturi organizaționale 

Membrii CA  

Membrii CEAC  

Responsabil imaginea 

scolii 

Bibliotecar 

Cadre didactice 


