
COLEGIUL TEHNIC „ GEORGE  BARITIU ” BAIA  MARE

STRATEGIA COMISIEI DE EVALUARE SI ASIGURAREA CALITATII
               DE LA  COLEGIUL TEHNIC „ GEORGE  BARITIU ” BAIA  MARE

2013-2020

Motto:

«  În limitele impuse, cu resursele existente, într-un ritm propriu,
bazaţi pe convingerea că toate au un început, să  încercăm să facem

singuri ceea ce aşteptăm de la alţii! »

Viziunea:
Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii favorizează îmbunătăţirea calităţii întregii 

activităţi din şcoală prin optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul unităţii 
şcolare şi prin evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes ( elevi, părinţi, corp 
profesoral, comunitate locală).

Misiunea:
Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii de la Colegiul Tehnic „ George  Baritiu ” Baia 

Mare
va coordona aplicarea procedurilor şi activităţilor de autoevaluare instituţională şi privind 
calitatea educaţiei în vederea stabilirii paşilor de urmat pentru evoluţia scolii. Autoevaluarea se va
realiza pe baza standardelor de autorizare/acreditare/evaluare periodică şi pe baza standardelor de 
calitate şi cu aportul tuturor actorilor educaţionali (elevi, părinţi, corp profesoral, comunitate 
locală).

În vederea aplicării managementului calităţii la nivelul unităţii şcolare, trebuie avute în 
vedere valorile, principiile şi indicatorii calităţii.
Valorile :

 Accesul universal la educaţie;
 Respectarea identităţii naţionale;
 Libertatea individuală şi de opinie.

Principiile calităţii educaţiei asumate de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii:
 Centrarea pe beneficiarii serviciilor educaţionale;
 Participarea activă a actorilor educaţionali şi valorizarea resursei umane;
 Dialog şi parteneriat;
 Interdependenţa dintre furnizorii şi beneficiarii serviciilor educaţionale;
 Învăţarea permanentă şi îmbunătăţirea continuă a performanţelor.

Pe baza valorilor si principiilor precizate, se defineşte propriul concept de calitate şi se 
stabilesc indicatorii calităţii.

 Indicatori interni: 



Şcoala asigură formarea competenţelor pentru toţi elevii, în funcţie de 
calificare/specializare/.

 Indicatori de „interfaţă”: 
Şcoala se preocupă de inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor.

 Indicatori de relevanţă a educaţiei: 
Dezvoltarea competenţelor de învăţare pe tot parcursul vieţii şi de adaptare activă în 
societate.
Procentul absolvenţilor care îşi continuă studiile.
Procentul absolvenţilor care îşi găsesc un loc de muncă în corelaţie cu 
specializarea/calificarea urmată.

 Indicatori specifici
Şcoala răspunde nevoilor locale de formare profesională iniţială.
Şcoala crează condiţiile corespunzătoare tranziţiei de la şcoală la locul de muncă.
Dezvoltarea unui parteneriat activ cu agenţii economici locali, potenţiali angajatori pentru 
absolvenţii şcolii.

În perioada 2013-2016, Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii îşi propune, în 
primul rând, îndeplinirea celor cinci direcţii strategice de activitate prevăzute şi în PAS, 
pentru fiecare dintre ele definind ţinte strategice.

1. Adaptarea ofertei şi serviciilor educaţionale ale colegiului la nevoile identificate pe piaţa 
muncii şi pe piaţa educaţională şi promovarea acesteia în rândul educabililor din clasele a 
XII-a.

Obiectiv 1.1: Corelarea specializărilor şi a numărului de clase din oferta educaţională a 
colegiului la domeniile economice şi profesiile identificate în dezvoltare pe piaţa muncii

Obiectiv 1.2: Asigurarea reţelei instituţionale şi a condiţiilor de informare, orientare şi consiliere 
privind cariera, în rândul educabililor de clasa a VIII-a

2.  Facilitarea accesului în învăţământul profesional şi tehnic a populaţiei şcolare 
aparţinând unor grupe vulnerabile (din mediul rural, cu cerinţe educaţionale speciale, cu 
situaţie socio-economică precară, cu părinţi plecaţi în străinătate, proveniţi din familii 
destrămate etc.) în vederea egalizării şanselor la educaţie şi formare profesională iniţială

Obiectiv 2.1 : Facilitarea dobândirii unei specializări de nivel I, II şi III de calificare pentru elevii
proveniţi din mediul rural şi pentru cei din familii defavorizate din mediul urban

Obiectiv 2.2 : Creşterea adaptării şcolare, medierea succesului şi integrarea profesională a tuturor
elevilor, indiferent de nevoile lor

3. Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi a nivelului de performanţă şcolară şi 
profesională a resurselor umane ale colegiului

Obiectiv 3.1 : Dezvoltarea managementului şi a culturii calităţii la nivelul colegiului cu 
scopul schimbării mentalității şi dezvoltării culturii calităţii la nivelul întregului personal 
al şcolii



Obiectiv 3.2 : Implicarea cadrelor didactice în parcurgerea de cursuri de formare 
continuă şi în implementarea unor strategii didactice moderne, în vederea creşterii 
calităţii proceselor de învăţare şi evaluare

Obiectiv 3.3 : Implicarea cadrelor didactice în programe de învăţare care să valorifice 
strategiile didactice moderne în vederea asigurării creşterii calităţii proceselor 
educaţionale şi a performanţelor şcolare şi extraşcolare ale elevilor 

Obiectiv 3.4: Ameliorarea nivelului de competenţe al elevilor, în special al celor din anii 
terminali pentru promovarea testelor şi examenelor finale

Obiectiv 3.5 : Atragerea de colaboratori şi parteneri sociali în strategiile educaţionale ale şcolii, 
în vederea creşterii calităţii serviciilor sale şi a nivelului de competenţă a resurselor umane

4. Dezvoltarea reţelei de parteneri ai şcolii şi a serviciilor de consiliere şi orientare şcolară şi
profesională în vederea asigurarea tranziţiei eficiente a elevilor către nivelurile II şi III de 
calificare şi către viaţa activă

Obiectiv 4.1.:  Implicarea activă a partenerilor economici în formarea profesională în vederea
elaborării şi implementării CDL - urilor şi asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a stagiilor
de practică a elevilor

Obiectiv 4.2.: Asigurarea reţelei instituţionale şi a condiţiilor de informare, orientare şi consiliere
privind cariera în rândul elevilor aflaţi în anii terminali ai învăţământului obligatoriu sau post-
obligatoriu

5. Compatibilizarea sistemului educaţional al colegiului cu sistemele europene de 
învăţământ prin stimularea cooperărilor internaţionale şi adaptarea formării profesionale 
iniţiale şi continue la mediul concurenţial specific spaţiului european.

Obiectiv 5.1 : Realizarea unei pregătiri profesionale la nivelul ţărilor din Uniunea Europeană

Obiectivele generale ale activităţii specifice CEAC sunt următoarele:

Obiectiv general 1.: asigurarea sistemelor şi a mecanismelor de evaluare internă a 
calităţii şi funcţionarea structurilor responsabile cu asigurarea calităţii, cu urmatoarele 
obiective specifice:

 Organizaţia asigură o conducere şi un management caracterizate prin eficacitate în ceea 
ce priveşte calitatea şi dezvoltarea curriculum-ului/învăţării

 Stabilirea atribuţiilor şi relaţiilor de colaborare în cadrul sistemului de asigurare a calităţii

 Stabilirea sistemului de indicatori structuraţi pe standarde specifice 

 Elaborarea tipurilor de instrumente de cercetare pentru evaluarea calităţii educaţiei



 Nuanţarea atribuţiilor factorilor interni implicaţi în asigurarea calităţii

Obiectiv general 2.: realizarea studiului diagnostic privind stadiul de dezvoltare a unităţii
de învăţământ, propunerea de măsuri de ameliorare a calităţii, precum şi evaluarea 
eficienţei interne şi externe a unităţii de învăţământ, cu următoarele obiective specifice:

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

 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.

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

 Diagnosticare la nivelul managementului şi dezvoltării instituţionale

 Diagnosticare la nivelul procesului de învăţământ

 Diagnosticare la nivelul relaţiei cu comunitatea şi parteneriatelor

Obiectiv general 3.: asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi a nivelului de 
performanţă şcolară şi profesională a resurselor umane ale colegiului şi implementarea 
propunerilor pentru elaborarea noului proiect de dezvoltare instituţională, cu următoarele 
obiective specifice:

 Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii.
 Organizaţia utilizează procese eficace de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini 

progresul elevilor.

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

 Stabilirea formei cadru de elaborare a proiectului
 Utilizarea rezultatelor cercetării – evaluării calităţii ca premise pentru elaborarea 

proiectului
 Elaborarea proiectului

Obiectiv general 4.: Întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii educaţiei, 
cu urmatoărele obiective specifice:

 Performanţa organizaţiei este monitorizată şi evaluată şi se stabilesc paşi în vederea 
îmbunătăţirii,

 Prin asigurarea calităţii şi autoevaluare procesul de autoevaluare a organizaţiei duce la 
planificarea îmbunătăţirii; îmbunătăţirile sunt implementate şi monitorizate

 Asigurarea existenţei tuturor documentelor pe care raportul trebuie să le cuprindă, 
conform metodologiei de evaluare instituţională

 Asigurarea şi actualizarea bazei de date a CEAC pe portalul şcolii

 Întocmirea raportului şi publicarea lui


