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Plan de acţiune pe termen scurt 

Obiective: 

• Dezvoltarea încrederii beneficiarilor că unitatea de învăţământ satisface standardele 
de calitate a serviciilor educaţionale prestate; 

• Intensificarea colaborari cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Preuniversitar, precum şi cu alte agenţii şi instituţii implicate în educaţie; 

• Asigurarea funcţionării comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei; 
• Asigurarea relaţiilor comisiei cu compartimentele şi celelalte comisii ale şcolii; 
•  Dobândirea experienţei în desfăşurarea activităţilor specifice. 

Acţiuni: 

— Reevaluarea Regulamentului propriu de funcţionare a comisiei de evaluare şi asigurare a 
calităţii educaţiei: 

� Termen: septembrie 2008 

— Revizuirea componentei Comisiei de evaluare si asigurare a calitatii:  

� Termen: octombrie 2008 

— Intocmirea listei dovezilor necesare indeplinirii standardelor de acreditare : 

� Termen: februarie 2009 

— Afişarea sau publicarea informaţiilor de interes public, cu privire la programele de studii, 
certificatele şi diplomele oferite; 

� Termen: noiembrie 2008 

— Realizarea bazei de date a unitatii scolare: 

� Termen: februarie 2009 

— Elaborarea de noi proceduri, la nivelul şcolii, şi instrumente pentru: 
� Asigurarea calităţii; 
� Iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a    
          programelor şi activităţilor desfăşurate; 
� Evaluarea rezultatelor învăţării; 
� Evaluarea periodică a calităţii corpului profesoral; 
� Evaluarea periodică a fiecărui program de studiu; 

� Termen: martie 2009 



— Revizuirea instrumentelor şi procedurilor existente : 

� Termen: februarie 2009 

— Evaluarea şi analiza nivelului accesibilităţii resurselor adecvate învăţării; 

� Termen: mai 2009 

— Evaluarea şi analiza derulării următoarelor procese, la nivelul şcolii: 
� Planificarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale 

învăţării; 
� Monitorizarea rezultatelor; 
� Evaluarea internă a rezultatelor; 
� Îmbunătăţirea continuă a rezultatelor în educaţie; 

� Termen: iunie 2009 

— Elaborarea de propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei ţinând cont de standardele 
de referinţă şi ghidul de bune practici elaborate de ARACIP. 

� Termen: iulie 2009 

— Demararea actiunilor legate de infiintarea Cabinetului Calitatii in unitatea noastra scolara: 

� Termen: decembrie 2008 

— Continuarea colaborarii cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Preuniversitar, precum şi cu alte agenţii şi instituţii implicate în educaţie: 

� Termen: iunie 2009 

 

Coordonatorul 
Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii, 
Prof. Dima Marina 


