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        Documentele care fac parte din portofoliul Comisiei: 
 

 

 
                           Regulamentul  de organizare şi funcţionare a CEAC; 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Strategia de evaluare internă a calităţii; 

   Manualul calității; 

              Planul operaţional al Comisiei; 

 Registrul de procese-verbale de la întâlnirile membrilor Comisiei; 

 Dosar cu fişele de observare a  lecţiilor; 

 Dosar cu rapoartele de autoevaluare ale cadrelor didactice; 

Dosar cu rapoarte: Formulare de monitorizare, Raportul de autoevaluare, Planul 

de îmbunătăţire, Rapoartele  membrilor Comisiei 

Legislaţie în domeniul calității; 
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Denumire activitate Frecvenţa Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Febr. Martie Aprilie Mai Iunie 

Numirea responsabilului şi 

constituirea comisiei 

Anual           

Planul operaţional Anual           

Aplicare de chestionare 

pentru cadre didactice 

Semestrial           

Stabilirea inteligențelor 

dominante la copii 

Anual           

Planificări de programe de 

învăţare 

semestrial           

Evaluare iniţială Anual           

Autoevaluare Anual           

Observarea lecţiilor şi 

completarea fişelor de 

observare 

Lunar           

Monitorizarea frecvenţei 

participarii la programele 

de învăţare 

Lunar           



Monitorizarea completării 

cataloagelor şcolare 

Semestrial           

Monitorizarea  progresului 

şcolar 

Semestrial           

Completarea fişelor de 

monitorizare privind 

implementarea principiilor 

de calitate 

La 3 luni           

Raport de autoevaluare 

final 

Anual           

Plan de îmbunătăţire Anual           

Selectarea, păstrarea şi 

verificarea materialelor şi a 

dovezilor 

lunar           

Verificarea documentelor 

oficiale 

Semestrial           

Întocmirea şi prezentarea 

rapoartelor privind 

activitatea Comisiei  

Semestrial           

Monitorizarea activitatii 

comisiilor 

Lunar           
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Plan   de acţiune   

Corelare indicatori-dovezi 

 
Indicatorul de performanţa Dovezi concrete Modalităţi Cine răspunde 

I.Înscriere    

1.Prezentare informaţii despre 

toate programele de învăţare 

existente 

 Prezentare plan cadru-părinți 

 Prezentare programe şcolare-cadre didactice 

 Orarul unităților de învățământ 

 Prezentarea oferte CDŞ 

 Tabele nominale pe clase 

 

 Cadrele 

didactice/clase 

2.Informaţii conform nevoilor 

copiilor, intereselor părinților 

 Aviziere 

 Informații furnizate în mod direct de la cadre 

didactice, directori 

 Mapa cu conţinutul 

avizierului 

 Realizatorii 

avizierelor 

3.Posibilitatea de înscriere la 

programe educaționale, conform 

nevoilor și intereselor 

beneficiarilor 

 Selectarea pe bază de fişe de opţiuni-cadre 

didactice ,directori 

 Fişe pentru CDŞ  

 Fişe de opţiuni 

 Teste 

 Cadrele 

didactice 

 directorii 

4.Evaluare iniţială  Teste iniţiale (cu rezultatele individuale) 

 

 Teste,chestionare 

 

 

 Profesorii 

 

5.Drepturile şi responsabilităţile 

elevilor sunt clar definite 

 Regulamentul de ordine interioară   Tabele nominale de luare 

la cunostinţă 

 Profesorii  

6.Accesul la sprijin eficace pentru 

rezolvarea problemelor personale 

 Sprijin iniţial prin cadrele didactice  Dosare   Profesorii  

7.Perioade pentru reevaluarea 

nevoilor şi urmărirea progresului 

pe parcursul programului 

 Teste de evaluare formativ- continuă la sfârşitul 

fiecărei unității de învățare 

 

 Teste curente   Profesorii 

8.Informaţii, orientarea şi 

consilierea privind stilul de 

 Profesorii-îndrumarea după aptitudinile 

particulare şi în funcţie de interesele elevilor 

 Fişe, chestionare 

 

 

 Profesorii 



învățare, diminuarea dificultăților 

acolo unde este cazul  

  

9.Înregistrări privind evoluţia 

ulterioară a copiilor după 

absolvirea ciclului gimnazial 

 

 Situaţia absolvenţilor 

 

 Baza de date a unității  Directorii 

III.DESFĂŞURAREA  PROCESULUI  DE  PREDARE – ÎNVĂŢARE 

10.Măsuri eficace pentru 

promovarea egalităţii şanselor 

pentru eliminarea discriminării de 

orice formă 

 Chestionar 

 

 Material de prezentare a 

măsurilor 

 Chestionar 

 Comisia pentru 

asigurarea 

calităţii 

11.Relaţiile de lucru eficace între 

personalul de predare, părinți şi 

manageri 

 Feed-back asigurat prin chestionare aplicate 

pentru urmarirea inter-relaţionării umane 

 Elaborarea de fişe de lucru pe discipline, în 

colaborare  

 Procese verbale ale lecţiilor deschise , ale consiliilor 

profesorale, ale întâlnirilor diverselor comisii 

 

 Chestionare 

 Procese verbale 

 Toţi membrii 

colectivului 

12.Stabilirea de criterii individuale 

privind rezultatele şi ţintele 

învăţării 

 Materiale didactice, fișe de lucru realizate în 

perspectiva  stilurilor de învăţare, a inteligențelor 

multiple  

 Chestionare stiluri de 

învăţare 

 Teste iniţiale 

 Profesorii 

13.Învăţarea prin paşi mici se 

regăseşte în programele şi 

materialele de învatare 

 Componenta de bază (unitate de învăţare) 

împărţită în subcomponente elementare (lecţii) 

 Fişe de lucru de învățare, de remediere 

 Planificări pe unităţi de 

învăţare, proiectele 

unităților de învățare 

 Proiecte didactice, schițe 

de proiecte 

 Profesorii 

14.Programele şi materialele de 

învăţare au criterii explicite 

 Materialele de învatare sunt însoţitede modalitati 

de utilizare(ex:modul de competare al fişelor de 

lucru) 

 Proiecte de lecție  Profesorii 

15.Gama variată de strategii de 

predare şi învaţare 

 Utilizarea strategiilor pentru învăţarea centrată pe elev,  

a strategiilor interactive 
 Proiecte de lecție  Profesorii 

16.Gama variată de resurse şi 

materiale 

 Utilizarea resurselor/ materialelor didactice: 

 

 Proiecte de lecție 

 Fișe de asistență la lecții 

 Profesorii 
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Materiale de învatare: 

 Fişe de lucru 

 Cărţi 

 Utilizarea Internetului-preluare 

materiale 

 etc 

Modalităţi de lucru: 

 Activitate frontală 

 Învățare bazată pe proiect  proiect 

 Lucru pe grupe 

 Activităţi practice 

 

17.Comunicare eficientă în funcţie 

de nevoile elevilor 

 Aplicarea comunicării formale şi nu a celei 

informale 

 Chestionare pentru evaluarea comunicării 

 Chestionare  Profesorii 

18.Planificarea şi structurarea 

activităţilor de învăţare 

 Alcătuirea planificărilor calendaristice şi a celor pe 

unitaţi de învaţare să aibă în vedere participarea 

elevilor 

 Orarul activitatilor diferenţiate (recuperare, 

performanţă) 

 Planificări pe unităţi de 

învăţare 

 Orar 

 Profesorii 

19.Părinții primesc feed-bak 

privind progresul realizat 

 Informarea părinților cu privire la rezultatele 

elevilor (săptămânal) 

 Discutarea situaţiei şcolare semestriale, anuale 

 Procese verbale 

 Fișele-tip de informare a 

părinților 

 Profesorii 

20.Implicarea elevilor în evaluarea 

progresului; evaluarea formativă 

pentru planificarea învăţarii şi 

monitorizarea progresului 

 Aplicarea autoevaluării  prin prezentarea unor 

bareme clare (auto-notarea activităţilor proprii 

după barem) 

 Fişele de activitate ale elevilor 

 

 Fişe de activitate  

 Profesorii 

21.Evaluarea formativă-adecvată, 

riguroasă, corectă, exactă şi 

aplicată în mod regulat  

 

 
 Fişe de verificare 

periodică a cataloagelor 

 Comisia 

22.Sprijinirea elevilor pentru  Asistarea elevilor la activităţi pe grupe de lucru  Fişe de analiză a  Profesorii 



atingerea obiectivelor programelor diferenţiate (acordarea de asistenţă şi îndrumare) 

sau la învăţarea centrată pe elev 

 Stabilirea punctelor tari/slabe 

punctelor tari/slabe 

 Fişe de observare a 

lectiilor 

23.Formele de evaluare formativă 

şi sumativă sunt adecvate 

 Se aplică tehnicile de evaluare după cerinţe: oral, 

teste scrise, activitate practică (evaluare a fişelor de 

lucru)  

 Teste 

 

 Profesorii 

24.Programele de învăţare se 

supun unui proces sistematic de 

păstrare a înregistrărilor  

 Mapele de lucru ale profesorilor  cuprind:  teste 

iniţiale, teste formative, fişe de lucru, etc. 

 Mapele profesorilor  Profesorii 
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- MODEL –  

RAPORT DE AUTOEVALUARE ANUALĂ 

 către Consiliul de administraţie privind activitatea Comisiei 

 

Data prezentului raport   

Perioada la care se referă 

raportarea  

 

Data validării   

Semnătura directorului   

 

Nr.crt Criteriul Calificativ Observatii 

Autoevaluare Evaluare CA 

1.  Elaborarea documentelor de 

lucru  
   

2.  Realizarea – în termenele 

prevăzute – a documentelor 

solicitate de terţi: profesori, 

părinţi, comunitatea locală, 

ISJ, ARACIP, MEN  

   



3.  Realizarea activităţilor 

propuse conform 

calendarului Comisiei  

   

4.  Comunicarea cu toţi factorii 

implicaţi în asigurarea 

calităţii:  părinţi, profesori, 

comunitatea locală, 

compartimentele unităţii 

şcolare, managerii, alte 

instituţii  

   

5.  Comunicarea dintre membrii 

CEAC în cadrul acesteia  

 

 

  

6.  Utilizarea eficientă a 

resurselor materiale şi 

financiare alocate, în 

desfăşurarea activităţilor  

   

7.  Spirit creativ, novator, 

conştiinciozitate în 

îndeplinirea atribuţiilor  

   

 

Alte comentarii/recomandări ale membrilor Consiliului de administraţie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Semnatura 

Prof................................... Coordonator comisie 

 

 

EVALUAREA ACTIVITATILOR 

 

 Avându-se în vedere descriptorii de performanță din raportul de autoevaluare, în cadrul managementului calității, evaluarea activităților se face 

prin:  

 Evaluări periodice – întruniri lunare ale membrilor comisiei și analizarea activităților comisiei în perioada ce precedă desfășurarea acestor 

întruniri. 

 Evaluare finală prin elaborarea Raportului de autoevaluare de la sfârșitul anului școlar 

 Elaborarea planului de îmbunătățire conform metodologiei și avându-se în vedere punctele slabe care reies din raportul de autoevaluare  

 Organizarea  la nivelul unității de învățământ  a unei  subcomisii de analiză și solutionare a contestatiilor și plângerilor depuse de factorii 

implicați în educație (părinți, profesori )  

 

 



                                                                            MODALITĂŢI DE CLASIFICARE ŞI GESTIONARE A DOVEZILOR 

A. MODALITĂŢI DE CLASIFICARE A DOVEZILOR 

 

DOVEZI GENERALE 

 PDI 

  Materiale de marketing (oferte şcolare, pliante, s.a.) 

 Prezentare ofertei CDȘ 

 Regulamentul de ordine interioară 

 Aviziere 

 Cataloagele școlare 

 Mape de lucru 

 

 

 

 

DOVEZI SPECIFICE 

 

                                                  DOVEZI ALE  CEAC 

 Planurile comisiei 

 Documente de lucru ale comisiei 

 Dosare cu rapoarte de activitate 

 Dosare cu chestionare 

 Dosare cu fişele de observare din cadrul lecţiilor 

 Dosarele cu procese verbale 

 Dosarele profesorilor  
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DOVEZI SERVICIUL ADMINISTRATIV  (SECRETARIAT-CONTABILITATE) 

 Documente contabile specifice 

 Carţi de muncă şi fişe ale postului 

 Procese verbale şi note interne 

 Fişe pentru CDȘ 

 Documentele din arhiva unității 

 

 

 

 

DOVEZI CADRE DIDACTICE 

DOVEZI PERSONALE PE PROGRAME DE INVATARE 

 

 Programe școlare 

 Planificari calendaristice 

 Proiecte ale unităţilor de învăţare 

 Proiecte de activitate (toate tipurile de activități) 

 modele de teste : initiate, formative, sumative 

 modele de fişe de lucru  

 fişe de evaluare  

 

 

 

 



DOVEZI SPECIFICE/CLASE 

 

 Mapa activităţii educative (INCLUSIV PORIECTELE ACTIVITĂȚILOR) 

 Chestionare pentru stabilirea stilului de învăţare, inteligențelor multiple 

 Fişe pentru opţiuni ( CDȘ) 

 Procesele verbale ale întâlnirilor Consiliului Profesoral, ale şedinţelor cu părinţii,s.a. 

 Procesele verbale pentru discutarea situaţiei şcolare  de la sfârşitul fiecărui semestru 

 Diverse documente de lucru ale cadrului didactic 

 

B. MODALITĂŢI DE GESTIONARE 

SELECTAREA DOVEZILOR 

Se face în funcţie de categoria din care fac parte: 

1. DOVEZILE GENERALE - sunt selectate în funcţie de specificul lor de către întregul personal 

2. DOVEZILE SPECIFICE - sunt selectate de către comisie, serviciul administrativ şi de către cadrele didatice                                                                   

 

                          PASTRAREA DOVEZILOR 

Se face în funcţie de categoria din care fac parte: 

1. DOVEZILE GENERALE - sunt păstrate în funcţie de specificul lor de către direcţiune, de serviciul administrativ sau de către comisia de 

calitate 

2. DOVEZILE SPECIFICE - sunt păstrate de către comisie, serviciul administrativ (secretariat, contabilitate.arhivă), iar dosarele cadrelor 

didactice se pastrează de către cadrele didactice. 

Activitatea de selectare, păstrare si verifcarea dovezilor este supervizată de subcomisia stabilită  în cadrul Comisiei AC cu atribuţii în 

acest sens. 
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OBSERVAREA  LECŢIILOR 

 

ÎNDRUMĂRI  PRIVIND  PROCEDURA  DE  OBSERVARE –extras din manualul de calitate 

 

Raportul de observare a lecţiei se poate utiliza pentru observarea procesului de învăţare .Raportul poate fi folosit pentru observarea 

performanţelor profesorilor  

 

Instrucţiuni de completare 

 

 Locaţie: locul unde se desfăşoară procesul de învăţare;  

 Data: data când are loc observarea 

 

 Cadru didactic: numele cadrului didactic care este observat 

 

 Elevi: numărul de elevi prezenţi la lecţia observată  

 

 Observator: numele persoanei care desfăşoară observarea 

 

 Funcţie: poziţia deţinută de observator în cadrul unităţii, ex. inspector, director, responsabilul CEAC, evaluator intern, responsabil de 

comisie, profesor titulul 

 Subiect: subiectul lecţiei conform “programei” sau “planificării” 

 

 Nivel  clasa / grupa de elevi  

 

 Lecţia: titlul lecţiei observate 

 

 Elevi absenţi: numărul de elevi absenţi la lecţia observată 

 



 Comentarii de ordin general: însemnări generale ale observării; [comentarii speciale privind punctele tari şi punctele slabe pot fi notate pe 

verso în caseta corespunzătoare]; orice lucru deosebit cu privire la lecţie sau la elevi, ex. probleme comportamentale speciale, nevoi speciale, 

lucrări sau dosare speciale pe care le-a examinat observatorul  

 

 Egalitate şi diversitate: notaţi în special bunele practici legate de promovarea egalităţii şi diversităţii; orice probleme legate de egalitate şi 

diversitate cu care s-a confruntat profesorul/maistrul instructor. 

 

 Nevoile elevilor: notaţi aici bunele practici ale profesorului în satisfacerea nevoilor individuale ale elevilor şi adaptarea la stilurile/scopurile 

de învăţare ale elevilor; notaţi orice fel de probleme apărute 

 

 Autoevaluare şi revizuire: notaţi aici opinia profesorului cu privire la atingerea obiectivelor, desfăşurarea sau modalităţile de îmbunătăţire a 

lecţiei 

 

 Liste de verificare privind strategiile/materialele: faceţi o listă cu materialele utilizate în timpul lecţiei 

 

 Puncte tari şi aspecte care pot fi îmbunătăţite: acesta este rezultatul principal al observării care va trebui discutat cu cadrul didactic după 

lecţie, în timpul sesiunii de feedback a “observatorului”. Este important de reţinut că o singură observare nu poate aprecia cu acurateţe, în 

domenii specifice, performanţa generală a cadrului didactic. Pe baza proceselor anterioare de observare şi a discuţiilor se poate stabili dacă 

domeniile în care se acţionează vor aduce schimbări reale. Punctele tari sunt aspecte ale activităţii cadrului didactic la care s-a descurcat 

foarte bine şi peste normă, de ex. criteriile de evaluare. Aspectele care pot fi îmbunătăţite trebuie transferate în planul de acţiune. 

 

 Nota: acesta este cel mai puţin important aspect al observării; evaluarea bazată pe competenţe se face pe baza unui set de criterii de evaluare 

şi, din acest motiv, aceasta nu poate fi notată. Procesul de notare ar trebui să urmeze discuţiei legate de punctele tari şi slabe şi ar trebui să fie 

o apreciere profesională bazată pe observare. Punctele tari şi slabe, precum şi nota, trebuie să fie convenite cu cadrul didactic. Este important 

de reţinut că fiecare oră de curs, laborator sau atelier de lucru reprezintă un exemplu izolat al activităţii cadrului didactic. În cadrul unui 

proces distinct de revizuire, pe baza unui sistem de apreciere vor fi examinate toate rapoartele de observare pentru a analiza performanţa şi 

dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. 

 

Exemple de notare (bazate pe scala de la 1 –NESATISFĂCĂTOR la 5 - EXCELENT): 

 

o predarea/instruirea practică situată la un nivel excelent care are un foarte puternic impact pozitiv asupra elevilor se va no ta cu nota 5. 

Performanţa este mult peste medie, având o serie de activităţi inovative 
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o predarea/instruirea practică foarte bună, cu un puternic impact pozitiv asupra experienţei de învăţare a elevilor se va nota cu 4 

o predarea/instruirea practică bună, cu un impact pozitiv asupra experienţei de învăţare a elevilor şi puţine aspecte care trebuie 

îmbunătăţite se va nota cu 3. 

o predarea/instruirea practică satisfăcătoare, cu mai multe aspecte care trebuie dezvoltate / îmbunătăţite se va nota cu 2. 

o predarea/instruirea practică nesatisfăcătoare, în care majoritatea aspectelor trebuie dezvoltate / îmbunătăţite se va nota cu 1. 

 

Pe scurt, se aplică următoarea scală de notare: 

 

5 = performanţă excelentă, cu un număr de activităţi inovative 

4 = performanţă foarte bună şi peste nivelul aşteptat 

3 = performanţă bună care îndeplineşte cerinţele, doar cu foarte puţine puncte slabe 

2 = performanţă satisfăcătoare care îndeplineşte cerinţele doar cu câteva puncte slabe  

1 = performanţă nesatisfăcătoare, proastă, slabă, fără rezultate valoroase  

 Plan de acţiune: “aspectele care trebuie îmbunătăţite” ar trebui transformate în acţiuni, de ex. în obiective pe care cadrele didactice ar trebui 

să le atingă într-o anumită perioadă de timp. Aceste acţiuni trebuie urmărite şi monitorizate. Profesorii care au primit nota 1 vor avea nevoie 

de îndrumare şi dezvoltare suplimentară pentru a-şi îndeplini obiectivele.  

 

 Semnături: fişa de observare este semnată la sfârşitul observării şi al  sesiunii de feedback a observatorului.  Semnăturile arată că 

observatorul şi profesorul sunt de acord cu rezultatele observării şi cu planul de acţiune.  

 

 Criterii de observare şi evaluare: Aceste criterii sunt exemple cu scop orientativ; ele indică tipul şi nivelul de performanţă aşteptat de la 

profesor. Este evident că nu toate criteriile pot fi luate în considerare pentru observare în cadrul unei lecţii. Criteriile care pot fi observate 

depind foarte mult de tipul lecţiei (lecţie introductivă, de fixare a cunoştinţelor, de recapitulare).  

Pe parcursul unui an şcolar, profesorii sunt observaţi de mai multe ori. Este responsabilitatea observatorului să se asigure că pe parcursul 

unui an sunt observate toate criteriile. Observatorul trebuie să convină cu cadrul didactic asupra tipului de lecţie care va fi observată.  

Profesorii foarte buni şi/sau foarte experimentaţi pot fi observaţi mai rar; în acest caz, observatorul trebuie să se asigure că de la un an la altul 

diferă criteriile de observare.   

 Exemple de bună practică: 

 



- Acolo unde mobilierul este fixat de podea, este evident că nu poate face foarte multe modificări; cu toate acestea, profesorii cu spirit 

creativ utilizează mediul pe care îl au la dispoziţie în cel mai bun mod posibil  

- profesorul ar trebui să pregătească echipamentul necesar înainte de începerea lecţiei şi ar trebui să verifice orice probleme legate de 

funcţionarea sau siguranţa acestora; de asemenea, în planul lecţiei, profesorul/maistrul instructor trebuie să se gândească la soluţii 

alternative pentru situaţiile în care echipamentul nu funcţionează.  

- materialele de curs, mostrele, cărţile etc. necesare pe parcursul lecţiei trebuie aranjate dinainte  

- în cazul în care la sfârşitul lecţiei va avea loc o activitate de evaluare (ex. test, examinare scrisă), elevii trebuie să şt ie ce se aşteaptă de la 

ei   

- problema egalităţii trebuie să fie tot timpul un aspect la care să se gândească toţi cei interesaţi; acest lucru nu priveşte numai elevii cu 

nevoi speciale sau minorităţile etnice ci şi orice simpatii/antipatii legate de religie sau gen, etc. pe care le-ar putea avea profesorul sau 

elevii  

- profesorul trebuie să aibă informaţii despre cunoştinţele anterioare ale elevilor; un profesor/maistru instructor excelent va utiliza aceste 

cunoştinţe pentru a-i atrage pe elevi  

- la începutul anului şcolar, profesorul va face o investigare a stilurilor individuale de învăţare, toate acestea trebuind să se reflecte în 

planul de lecţie 

- ţintele individuale de învăţare pot fi discutate adesea cu grupurile de elevi; evident această discuţie nu va avea loc în cadrul fiecărei lecţii 

- elevii trebuie implicaţi în experienţa de învăţare şi trebuie luate măsuri care să garanteze faptul că aceştia sunt implicaţi pe tot  parcursul 

lecţiei 

- profesorul trebuie să varieze strategiile adoptate  – lucrul individual, lucrul în perechi, lucrul în grup  

- profesorul trebuie să faciliteze şi să conducă întregul proces de învăţare, incluzând gestionarea unor aspecte legate de elevii indisciplinaţi, 

de cei care întârzie  

- stilul de comunicare al cadrului didactic trebuie să fie adecvat capacităţii de înţelegere, nivelurilor şi stilurilor de învăţare ale elevilor.  

- informaţiile scrise (pe hârtie, tablă) trebuie să fie clare şi lizibile 

- elevii trebuie lăsaţi să facă greşeli, nu trebuie să se teamă să pună întrebări şi să spună că nu înţeleg ceva; un profesor/maistru instructor 

va utiliza aceste ocazii pentru a oferi alte informaţii şi explica noţiunile 
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- în cazul în care există elevi care au nevoie de explicaţii suplimentare, profesorul trebuie să găsească o modalitate adecvată de a răspunde 

acestor întrebări suplimentare, fără a plictisi restul grupului;  

- feedback-ul constructiv este un instrument important de motivare; feedback-ul rapid va fi observat în timpul tuturor lecţiilor, în timp ce 

feedback-ul de progres va avea loc numai în anumite momente prevăzute în planificare 

- elevii trebuie încurajaţi să se autoevalueze atunci când este posibil; feedback-ul constructiv începe întotdeauna cu autoevaluarea elevului 

- profesorul trebuie să ofere oportunităţi de evaluare formativă în timpul sau la sfârşitul fiecărei lecţii; activităţi de evaluare sumativă se vor 

desfăşura la anumite momente prevăzute în planificare  

- un plan de lecţie bun asigură că orice aspecte importante pot fi clarificate înainte de finalul lecţiei sau utilizate pentru ca elevii să 

desfăşoare ulterior o investigaţie individuală sau pentru monitorizare în timpul următoarei lecţii 

- profesorii nu vor putea prezenta toate informaţiile în timpul lecţiei; acesta nu este scopul învăţării centrate pe elev; totuşi, expertiza 

cadrelor didactice ar trebui să reiasă din modul în care prezintă informaţia şi răspund la întrebări; în timpul sesiunii de feedback a 

„observatorului”, cadrele didactice ar putea să prezinte activităţile de perfecţionare la care au participat recent  

- la sfârşitul lecţiei, profesorii trebuie să ceară elevilor un feedback şi să îl utilizeze pentru dezvoltări viitoare; de exemplu, s-ar putea oferi 

elevilor formulare de feedback regulat la anumite momente prevăzute în planificare 

- profesorii trebuie să îşi îndeplinească toate datoriile administrative, de exemplu să completeze catalogul clasei, lista de prezenţă. 
 

MATERIALE PENTRU PROFESORI (programe de invatare): Dosarul personal (portofoliul personal / mapa profesorului) va cuprinde:  

 programe scolare (curriculum)  

 planificari calendaristice  

 planificari pe unitati de invatare  

 cel putin un plan de lectie complet  

 modele de teste: initiale, pe parcurs,  

 modele de fise de lucru  

 catalog personal  

 analiza punctelor tari / aspectelor de imbunatatit a catorva lectii*  

 



*Observatie: pentru analiza punctelor tari / aspectelor de imbunatatit referitoare la o lectie puteti avea in vedere:  

● pregatirea de specialitate  

● pregatirea metodica  

● modul de realizare a planificarilor/ proiectarea didactica  

● modul de organizare si utilizarea resurselor – materiale (sala, aparatura, materiale de invatare), de timp (impartirea orei, atingerea obiectivelor), 

umane (organizarea colectivului de elevi), financiare (daca este cazul)  

 fise de evaluare (pentru elevi si pentru profesori) a catorva lectii  

  chestionare si fise  

 situatii statistice care sa cuprinda: media notelor la testul initial, media semestrului intai – pe clase; idem pentru semestrul al II-lea (rubrica 

necompletata)  

 diverse fise si chestionare aplicate de profesor in activitate  

 alte documente  

 

LISTA GENERALA A DOVEZILOR CORELATE LA PRINCIPIILE CALITATII  

 

● Orarul  

● Materiale de marketing-ul scolii (oferte scolare, pliante, s.a.)  

● Prezentare oferta CDS  

● Aviziere  

● Selectare pe baza de fise de optiuni – diriginti, directori  

● Fise pentru CDS  

● Teste initiale  

● Fise de lucru initiale pentru testarea aptitudinilor  

● Teste pentru stabilirea stilului de invatare, a inteligențelor dominante (chestionare)  

● Planificari, curriculum  

● Fise de sinteza initiale  

● Regulamente de ordine interioara  

● Teste de evaluare sumativa la sfarsit de capitol  

● Fise de activitate elev  

● Procese verbale  

● Procese verbale ale activitatilor demonstrative, ale consiliilor profesorale, ale intalnirilor diverselor comisii  
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● Realizarea unor planificari comune  

● Componenta de baza ( unitate de invatare ) impartita in subcomponente elementare ( lectii )  

● Fise de lucru 

● Materialele de invatare sunt insotite de modalitatile de utilizare ( ex: modul de completare al fiselor de lucru )  

● Utilizarea strategiilor pentru invatarea centrata pe elev, in grupe de lucru si in diferite contexte  

● Utilizarea resurselor materiale / materiale vizuale:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

CHESTIONAR 

de analiză a  activităţii comisiei CEAC 

1. Aveţi informaţii privind activitatea comisiei? 

DA                     NU   

2. Cunoaşteţi cine este responsabilul acestei comisii? 

 DA                     NU   

3. Cunoaşteţi care sunt membrii acestei comisii? 

                                                                       DA                      NU   

4. Aţi primit sarcini concrete(aţi înţeles întotdeauna ce aveţi de făcut? 

                                                                             DA                    NU   

5. Enumeraţi dificultăţile pe care Ie-aţi avut în îndeplinirea sarcinilor (cel puţin 3): 
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• 

• 

• 

6. Documentele pe care Ie-aţi primit au fost clare şi concise? 

                                                                             DA             NU   

7. Enumeraţi dificultăţile pe care le-aţi avut în întocmirea documentaţiei solicitate (cel puţin 3): 

8. Dacă aţi solicitat informaţii suplimentare, vi s-a răspuns la această solicitare? 

                         DA                      NU  

9. Cunoaşteţi pentru câte principii de calitate se realizeaza evaluarea activitatii 

scolare? 

                         DA                      NU  

10. Sunt rugaţi să enumeraţi 3 sugestii (cel puţin) pentru activitatea comisiei 

Completarea chestionarului se face prin bifarea/completarea cu răspunsul considerat corespunzătoare opţiunii dumneavoastră. 

 

 



CHESTIONAR  CADRE DIDACTICE 

CHESTIONAR PENTRU ANALIZA INTER-RELAŢIONĂRII RESURSELOR UMANE 

- ManagementuI relaţiilor umane – 

Bifaţi DA/NU la întrebările de mai jos în funcţie de opţiunea dumneavoastră: 

Relaţii profesor - elev (părinţi)  DA NU 

1. Există conflicte de natură psihologică sau socială cu elevii?   

2. Există bariere de comunicare între dumneavoastră şi elevi?   

3. Consideraţi că numărul mare de elevi în clase determină ineficienţa comunicării?   

 

 

 

4.Realizaţi o comunicare eficientă cu elevii (în afara transmiterii informaţiilor legate de 

disciplina pe care o predaţi)?  

 

 

 

 

 

5.Realizaţi o comunicare eficientă cu parinţii elevilor?   

6.Dacă sunteţi corectaţi de un elev la o greseală neintentionată va supăraţi?   

 

7.Dacă un elev vă solicită în pauză pentru rezolvarea unor exercitii, îi acordaţi atenţie?  

 

 

 

8.Elevii vă semnalează unele dintre problemele pe care Ie au la şcoală?   

9.Vă implicaţi în rezolvarea problemelor personale(familiale)ale elevilor?  

 

 

 

10.Dacă un părinte va semnalează o problemă reala legată de scoală,aveţi tendinţa să-i 

daţi dreptate? 
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Relatii profesor – professor DA NU 

1. Au loc frecvent întâlniri cu discuţii pe teme profesionale între dumneavoastră şi 

colegi? 

 

 

 

 

2. Au loc frecvent întâlniri ale întregului colectiv?   

3. Dar întâlniri pe catedre/arii curriculare?   

4.Aţi participat la schimburi de experientă(de exemplu - asistenţe la ore)în cadrul 

ariei curriculare din care faceţiparte? 

 

 

 

 

5. Există conflicte de natură profesională între dumneavoastră şi colegi?   

6. Sunteţi deschis la întrebarile/solicitările de tip profesional ale unui coleg?   

7. Există o comunicare eficientă între dumneavoastră şi colegi?   

8. Există o competiţie de natură profesională între dumneavoastră şi colegi?   

9. Contribuiţi la realizarea documentelor de lucru ale catedrei/ariei curriculare din care 

faceţi parte? 

 

 

 

10. În cazul unor conflicte între colegi, interveniţi pentru aplanarea acestor conflicte?   

III. Relaţii profesor-director DA NU 

1. Sunteţi informaţi de echipa managerială despre noutăţile care apar în sistemul de 

învăţământ?   

2.Dar despre cele ce privesc în mod direct unitatea şcolară?   

3.Sugestiile pe care le aveţi sunt luate în considerare de către echipa managerială?   

4.Există conflicte de natură profesională între dumneavoastră şi echipa managerială?   

5.Consiliile profesorale au un caracter informativ?   

6.Sunteţi consultaţi de echipa managerială în rezolvarea problemelor de ordin educativ?   



7.Dar a celor de ordin administrative?   

8.Puteţi pune în discuţie echipei manageriale, orice subiect de natură profesională, fără teama unor 

repercursiuni? 

  

9.Dar pentru problemele personale?   

10.Există o comunicare eficientă între dumneavoastră şi echipa managerială?   

 

IV.Relaţii profesor-alţi membrii ai personalului DA NU 

1.Există o comunicare eficientă între dumneavoastră şi personalul didactic  

auxiliar(secretariat,contabilitate,administraţie)? 

  

2.Există o comunicare eficientă între dumneavoastră şi personalul nedidactic(îngrijitori,muncitori)?   

3.Există conflicte între dumneavoastră şi personalul didactic auxiliar 

 (secretariat,contabilitate,administraţie)? 

  

4.Există conflicte între dumneavoastră şi personalul nedidactic(îngrijitori, muncitori)?   

5.Există promptitudine faţă de solicitările dumneavoastră avute către personalul didactic auxiliar 

(secretariat, contabilitate, administraţie)?  

  

6.Există promptitudine faţă de solicitările dumneavoastră avute către personalul 

nedidactic(îngrijitori, muncitori)? 
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CHESTIONAR 

                                                                      de analiza a punctelor tari/slabe 

1. Am o lis                                          1.Am o listă cu  puncte tari constatate la lecţiile mele pe parcursul acestui an şcolar? 

                                                                          DA    NU    

           2.Am o listă  cu puncte slabe constatate la lecţiile mele pe parcursul acestui an scolar? 

                                                                            DA   NU    

DA    I       I NU                                  3. Am un plan de îmbunătăţire pe care-l aplic în îmbunătăţirea punctelor slabe ? 

                                                                            DA    NU    

            4. În strategia de planificare ţin cont de punctele tari anterioare? 

                                                                              DA   NU    

            5. Încerc menţinerea punctelor tari pe parcursul activităţii? 

                                                                 DA   NU   



 

 

                     CHESTIONAR PENTRU 

MANAGEMENTUL COMUNICARII LA LECTIE 
DATA________ PROFESOR ____________ 

DISCIPLINA_________________ 

Bifaţi varianta (variantele) care corespund opţiunilor dumneavoastră: 

1. Principalul mod (canal) de comunicare în lecţie a fost: 

Auditiv (oral, verbal)                    Nonverbal(gestica, mimică) 

  

2. Comunicarea s-a realizat pe o reţea : 

Descendentă (de la        Ascendentă (de la         Orizontală (între        Neorganizată                                                                                                                   

elev la profesor)                           profesor la elev                                      elevi) 

 

3.Întrebările adresate au fost: 

 Clar formulate    Adresate pe rând  Reformulate dacă  Permit primirea                                                     

                                                                            nu au fost înţelese      unui răspuns concis                                           

4. Răspunsurile primite au fost: 

 Clar formulate       Adresate pe rand      Rele 

5. Informaţiile transmise au fost: 

 clar prezentate      Structurate                Amestecate 

|6. Au existat urmatoarele bariere de comunicare:    
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 Discriminatorii(sex, Neatentie/dezinteres Dezinteres din Atitudini de  tip          religie,categorie socială)    din partea 

receptorului    partea emiţătorului     negativ(indisciplină)                

7. Factorii perturbatori au fost: 

Fizici (zgomot) Fiziologici(stare de Psihologici(stare Nu au existat factori 

                                      Sănătate)                      emoţională)              perturbatori     

             

   Daca nu au existat bariere de comunicare nu bifati nici o opţiune. 

                                                                                                                                      

 

Numele şi prenumele cadrului didactic 

.................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHESTIONAR 

De analiză  a utilizării metodelor de evaluare 

1.Am aplicat evaluarea iniţială la începutul programului de învaţare? 

                                     DA                                     NU   

2.Am aplicat teste iniţiale elaborate personal? 

                                     DA                                     NU  

3.Am aplicat teste iniţiale la nivelul catedrei? 

                                     DA                                      NU  

4.Realizez evaluare sumativă în monitorizarea elevilor? 

                                     DA                                     NU  

5.Aplic teste elaborate personal în evaluarea internă? 

                                     DA                                     NU   

6.Aplic teste elaborate la nivelul catedrei în evaluarea internă? 

                                     DA                                      NU  

7.Elevii îşi cunosc situaţia şcolară în orice moment al desfăşurării programului de învăţare? 
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                                     DA                                      NU  

8.Dacă un elev solicită mărirea mediei îi ofer şansa de a fi evaluat în acest scop?  

                                     DA                                       NU  

9.Dacă un elev este în situaţie de corigenţă accept o evaluare a acestuia care să poată schimba situaţia? 

                                     DA                                      NU  

Completarea chestionarului se face prin bifarea răspunsului considerat corespunzător opţiunii  

dumneavoastră.                                                                                                                                                       Numele şi prenumele 

cadrului didactic 

.................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHESTIONAR 

De analiză  a utilizării resurselor la lecţie 

1.Sala de clasă unde îmi susţin lecţiile este corespunzător amenajată? 

                                   DA                                           NU  

2.Materialele cu care este dotată clasa sunt adecvate disciplinei? 

                                  DA                                           NU  

 

3.Materialele cu care este dotată clasa sunt actuale(moderne)? 

                                  DA                                           NU  

 

4.Procentul de utilizare a echipamentelor audio video la lecţii este: 

 

               20%        40%        60%           80%      100%     

 

5.Elevii au acces la materialele din sala de clasă (le pot utiliza)? 

                                  DA                                           NU  

6.Procentul cu care utilizez metodele clasice la lecţii este: 

              20%        40%        60%           80%       100%     

 

7.Procentul în care utilizez metodele de învăţare activă la lecţii este: 
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              20%        40%        60%           80%       100%   

 

8.Ţin cont de stilurile de învăţare ale elevilor  (vizual/auditiv/practic) în predare şi în formarea elevilor?  

                                     DA                                           NU  

9.Ţin cont de nevoile reale ale elevilor în predarea şi în formarea elevilor? 

                                     DA                                           NU  

10.Aplic egalitatea şanselor lucrând cu o mai mare atenţie cu elevii cu nevoi speciale? 

                                     DA                                           NU  

 

 

 

 

 

 

 

 



FIŞĂ DE ANALIZĂ A PUNCTELOR TARI/ ASPECTELOR  DE ÎMBUNĂTĂŢIT 
 
 
NUMELE  ŞI  PRENUMELE  PROFESORULUI 
______________________________________ 
DISCIPLINA 
______________________________________ 
ANUL ŞCOLAR______________________ 
DATA_________________ 
NUMELE  LECŢIEI____________________________________ 
CLASA__________________ 

 

                                                               
 
 
 
 
 

COMPLETAT: 
    

  PROFESOR____________________________ 

Observaţie:Prezenta fişa se va completa de către profesorul care a susţinut lecţia pentru care se doreşte eceastă evaluare şi 

însoţeşte fişa anterioară. 

 

PUNCTE  TARI 
 

ASPECTE DE ÎMBUNĂTĂŢIT 
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CHESTIONAR AUTOEVALUARE 

Partea I  

1. Ce modalităţi de comunicare cu parinţii adoptă şcoala ?  

□ Discuţii cu cadrele didactice (periodice)  

□ Discuţii cu cadrele didactice (ocazionale)  

□ Comunicare în scris „ 

□ Sedinţe cu părinţii  

□ Altele  

Întâlnirile periodice cu părinţii au ca scop :  

□ Amendamente la regulamentul şcolar  

□ Oferta educaţională  

□ Vericarea periodică a respectării ofertei educaţionale  

□ Criterii de evaluare  

□ Proiectele şcolii  

□ Portofoliile  

□ Altele  

3. Existenţa unei pagini speciale pentru informarea părinţilor, pe site-ul şcolii  

□ Da  

□ Nu  

4. Ce persoane credeţi că sunt direct răspunzătoare de calitate:  

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................  

5. Indicaţi alte posibilităţi de îmbunătăţire a calităţii educaţiei :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 



Partea a II-a  

6. Activităţile de formare a părinţilor la care aţi participat/coparticipat 

□ Da  

□ Nu  

7. La ce fel de activităţi de formare aţi participat :  

□ Psihologia copilului  

□ Comunicare - relaţionare  

□ Autonomie  

□ Altele  

Câţi participanţi au fost?  

□ Sub 20  

□ Între 20-40  

□ Peste 40  

9. Ce fel de resurse s-au folosit :  

□ Profesorii proprii  

□ Experţi externi  

□ Altele  

10. Ce persoane credeţi că sunt direct răspunzătoare de calitate :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………  

Indicaţi alte posibilităţi de îmbunătăţire a calităţii educaţiei :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………  

Partea a III-a  

12. Realizează şcoala evaluarea periodică ?  

□ Da  

□ Nu  

13. Indicaţi modalităţile :  

□ Chestionare anonime  
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□ Interviuri  

□ Altele  

14. Dacă DA, indicaţi parametri evaluaţi pentru a atinge obiectivele urmărite :  

□ Eficacitatea  

□ Eficienţa  

□ Calitatea  

□ Altele  

15. Ce persoane credeţi că sunt direct răspunzătoare de calitate:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………  

16. Indicaţi alte posibilităţi de îmbunătăţire a calităţii educaţiei :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………  

             Partea a IV-a  

17. În organizarea şcolii, există servicii extraşcolare :  

□ Pregătire suplimentară  

□ Medic şcolar  

□ Autobuz şcolar  

□ Acces la biblioteca şcolii  

□ Altele  

18. Şcoala oferă servicii de consultanţă şi/sau suport familial ?  

□ Da  

□ Nu  

19. Dacă da, indicaţi care :  

□ Consiliere psihologică  

□ Pregătire supălimentară cu unii elevi  

□ Altele  



20. Şcoala organizează activităţi culturale şi/sau de recreere :  

□ Da □ Nu  

21. Dacă da, indicaţi care:  

□ Sport  

□ Cinema  

□ Teatru  

□ Muzicale  

□ Intercultural  

□ Altele  

22. Dintre activităţile de mai sus, specificati activitatea cu cel mai mare interes  

□ Sport  

□ Cinema  

□ Teatru  

□ Muzica  

□ Interculturale  

□ Altele  

23. Ce persoane credeţi că sunt direct răspunzătoare de calitate:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………  

24. Indicaţi alte posibilităţi de îmbunătăţire a calităţii educaţiei :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………  

Partea a V-a  

25. Există un consilier pentru părinţi?  

□ Da  

□ Nu  

26. Părinţii participă activ la :  

□ Lecţii  

□ Seminarii  
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□ Teste  

□ Proiecte  

□ Altele  

  

27. Dacă da, indicaţi ce fel de activităţi sunt:  

□ Participări cu şcoala la activităţi extraşcolare  

□ Vizite culturale  

□ Activităţi recreative/culturale  

□ Altele  

28. Ce persoane credeţi că sunt direct răspunzătoare de calitate:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fişă de verificare periodică a cataloagelor şcolare 

 
Nr.crt Clasa Mod de completare Medii/note Notare 

ritmică 

Absenţe Note 

la 

purtare 

Respectă 

regulile de 

completare 

Obs 

Profesori Discipline Date 

personale 

elevi 

Nume 

elevi 

Greşeli de calcul Ştersături 

1             

2              

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

 

 

Scrieţi DA sau Nu în rubrica corespunzătoare în funcţie de situaţia catalogului                                  Completat, 

                                                                                                                                                             Profesor_______________ 
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FIŞA  DE  EVALUARE  DOSARE CADRE  DIDACTICE 

Nr 

Crt

. 

Numele  cadrului  

didactic 

 

MATERIALE  PENTRU  PROFESORI   
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1                

2                

3                

4                

5                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

 

                                                                       Membru al Comisiei de Asigurare  a Calităţii______________________________________ 

                                                                                                                                                                      Data_________________________ 
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