Şcoala Gimnaziala Podgoria, Jud. Buzău
Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii

FIŞA DE OBSERVARE A LECŢIEI
Date generale:
Data ţinerii lecţiei:
Total elevi în clasă:
Subiectul şi tipul lecţiei:

Clasa:
Prezenţi:

Cadru didactic asistat:
Absenţi:

Obiectivele lecţiei:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
....
……………………………………………………………………………………….
Obiectivele asistenţei:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
..............................................
Aprecierea lecţiei:
Obiectivele
interasistenţei

PROIECTAREA

MANAGEMENTUL
LECŢIEI/CLASEI

CONŢINUT
Şl STRATEGII

Itemi
1. Respectarea programei
2. Claritatea obiectivelor operaţionale
3. Claritatea obiectivelor formativ-educative
4. Raportul obiective operaţionale - obiective
formativ educative
5. Corelarea strategiilor didactice cu specificul
particularităţilor de vârstă ale elevilor
6. Oportunitatea resurselor bibliografice
1. Asigurarea climatului propice desfăşurării
activităţii
2. Activitatea organizatorică
3. Gestionarea corectă a timpului
4. Valorificarea oportună a mijloacelor de
învăţământ
5. Munca diferenţiată cu elevii
6. Gradul de activizare a elevilor
7. Diversitatea formelor de organizare a activităţii
1. Relaţia conţinut-obiective operaţionale
2. Logica prezentării cunoştinţelor
3. Gradul sistematizării cunoştinţelor
4. Rigoarea ştiinţifică a conţinutului

Calificativ
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EVALUAREA

RELAŢIONĂRI

AUTOEVALUARE
Calificativ final

5. Utilizarea unui limbaj adecvat
6. Abordare creativă/stimularea creativităţii la elevi
7. Interdisciplinaritatea predării
8 Raportul solicitare-relaxare
9. Caracterul practic-aplicativ al cunoştinţelor ;
10. Valorificarea strategiilor activ-participative
11. Feed-back – ul
1. Strategii de evaluare
2. Principialitatea notării
3. Valorificarea funcţiei notei
1. Adecva rea stilului didactic la particularităţile
clasei
2. Interacţiuni profesor-elev. elev-elev, elevprofesor
1. Obiective fixate
2. Raportul dintre conţinut şi realizarea lecţiei
3. Eficienţa lecţiei
4. Menţiuni autocritice
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FIŞA DE OBSERVARE A LECŢIEI
Unitatea de învăţământ ………………………………………………………………………………….
Data …………………….. Ora …………………………………...
Clasa …………. Nr. elevi prezenţi ……… Nr. elevi absenţi ………
Numele şi prenumele cadrului didactic inspectat ……………………………………………………….
Calificarea/ Gradul didactic ………….. Specialitatea/ specialităţile ……………………………………
Vechimea în învăţământ …………………. Vechimea în unitatea şcolară ……………………………..
Data ultimei inspecţii de specialitate ………………………. Aprecierea/ calificativul ………………...
Disciplina de învăţământ ……………………………………………
Tema lecţiei/ conţinutul activităţii ………………………………………………………………………
Calificativul acordat ………………………………………………...
Observaţii
F. B.
I. CALITĂŢI PERSONALE ŞI PROFESIONALE
Raportul cu elevii
Atitudinea în clasă
Vocea
Cunoştinţe de specialitate
II. PLANIFICAREA LECŢIEI
Claritatea obiectivelor
Selectarea şi înlănţuirea materialului
Alegerea materialului auxiliar
Echilibrarea activităţilor
Anticiparea dificultăţilor
III. DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Folosirea materialului
Capacitatea de a utiliza materialul auxiliar
Tehnici pentru întrebări şi răspunsuri
Claritatea explicaţiilor şi a instrucţiunilor
Ritmul şi încadrarea în timp
Realizarea obiectivelor
IV. MANAGEMENTUL CLASEI
Organizarea clasei
Implicarea elevilor
Organizarea activităţilor
Corectarea greşelilor
Monitorizarea lucrului
Timpul/ durata cât a vorbit profesorul
Gesturi şi mişcări ale profesorului
Capacitatea de a menţine disciplina
Evaluarea performanţelor elevilor
Altele

Bine

Satisf.

Slab

F. slab
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FIŞĂ DE ASISTENŢĂ PENTRU ORA DE DIRIGENŢIE
I.Date generale:
Numele şi prenumele cadrului didactic ....................................................................
Specialitatea ..............................................................................................................
Vechimea în învăţământ ...........................................................................................
Clasa la care este diriginte.........................................................................................
Număr elevi....................................................................................................
Absenţi ..........................................................................................................
Data susţinerii orei de dirigenţie................................................................................
Tema orei de dirigenţie..............................................................................................
II. Parametrii de analiză şi apreciere a activităţii educative
1.Modalitaea de informare a dirigintelui cu problemele curente ale clasei
o Frecvenţa elevilor....................................................................................................
o Situaţia la învăţătură şi evoluţia raporturilor profesor-elev....................................
o Starea disciplinară...................................................................................................
o Evenimente deosebite.............................................................................................
2.Proiectarea şi desfăşurarea orei de dirigenţie
2.1.Modalitatea de introducere în temă
o Oportunitatea alegerii temei
o Capacitatea de formulare a obiectivelor operaţionale
o Stabilirea planului de desfăşurare a dezbaterii...........................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2.2 Pregătirea profesorului pentru oră
 Documentarea (surse,modalităţi) ...................................................................................
..........................................................................................................................................
 Prelucrarea datelor
 Ordine logică, conectată la datele ştiinţei şi culturii
 Judecare critică, personală
 Evitarea caracterului didacticist, moralizator
 Resurse materiale utilizate ........................................................................................ 2.3 Logica desfăşurării
activităţii şi strategiile utilizate
o Oportunitatea manierei de desfăşurare în raport cu tema şi vârsta (introducerea unor elemente de noutate)
.........................................................................................
o Mediul educaţional ....................................................................................................
o Derularea conţinutului de idei al temei:
 exprimare profesor
 exprimare elev
 naturaleţe
 spontaneitate
o Integrarea mijloacelor şi materialelor didactice propuse
o Observaţii privind comportamentul elevilor, formarea sentimentelor morale, civice...................
2.4 Metode folosite:
-Exerciţiul
-dialogul
-analiza psihologică
-povestirea
-expunerea
-ancheta-chestionare
-lectura
-exemplul
-studiul de caz
-analiza
-caracterizarea
-consultaţia
2.5 Pregătirea elevilor pentru oră şi participarea la dezbatere
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DA

NU

 Dacă tema a fost cunoscută din timp de elevi
 Dacă s-au anunţat planul, bibliografia, recomandări pentru strângerea
datelor
 Gradul de implicare a elevilor şi calitatea dezbaterilor desfăşurate
o Climat deschis
o Diversitate şi atractivitate
o Apel la experienţa proprie a elevilor
o Prezentarea unor valori intelectuale, moral-civice, estetice etc.
2.6 Relaţia diriginte-elev
a. Activitatea de cunoaştere a elevilor .................................................................................................
...........................................................................................................................................................
b. Modul de a reacţiona al elevilor
 Cu atenţie
 Cu încredere
 Cu afectivitate
 Indiferenţi
 Reţinuţi
3. Alte date privind desfăşurarea orei şi activitatea dirigintelui
a) Aprecieri asupra eficienţei prin evaluarea pregătirii elevilor şi a participării acestora la susţinerea activităţii:
o Aprecierii verbale
o Evidenţierii de comportamnete şi atitudini pozitive
o Conturarea unor modele
o Conduita de sensibilizare şi motivare a elevilor
b) Probleme deosebite rezolvate la nivelul clasei:
o Elevi-problemă
o Situaţii conflictuale
o Raport familie-şcoală
4.Autoanaliza şi autoevaluarea activităţii
 Autoanaliza calităţii ..................................................................................................
 Autoanaliza eficienţei ...............................................................................................
 Raport între efortul intelectual, investiţie afectivă şi efecte educaţionale produse în timp
................................................................................................................................................
 Obiective realizate sau parţial realizate..................................................................................
 Conturarea unor alternative ...................................................................................................
5. Recomandările evaluatorului .........................................................................................................
.............................................................................................................................................................
6. Aprecierea orei de dirigenţie ..........................................................................................................
Calificativul acordat: .............

Semnătură profesor: ...............................
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FIŞĂ DE EVALUARE FINALĂ A LECŢIEI
(pentru elevi)
Disciplina…………………. data………………..
Profesor…………………………………………….
Faceţi aprecieri marcând opţiunea voastră pentru următoarele afirmaţii:
1. Mă simt mai încrezător în capacitatea mea de învăţare şi de înţelegere:
O Da
O NU
2. Cu o mai bună organizare a timpului s-ar fi putut realiza mai multe în această lecţie:
O Da
O Nu
3. Am avut deplină libertate de a ne manifesta opţiunile în activităţile desfăşurate:
O Da
O Nu
4. Relaţia dintre obiectivele propuse şi activităţile desfăşurate a fost satisfăcătoare:
O Da
O Nu
5. Materialele de învăţare au fost adecvate în activitatea desfăşurată:
O Da
O Nu
6. Lecţia a fost bine organizată:
O Da
O Nu
7. A fost insuficient timpul:
O Da
O Nu
8. Am primit prea multe informaţii:
O Da
O Nu
9. Am făcut suficiente aplicaţii la noţiunile teoretice învăţate:
O Da
O Nu
10. Sugestiile mele pentru viitoarele lecţii sunt:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
11. La sfârşitul acestei lecţii starea mea este:
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FIŞĂ DE EVALUARE FINALĂ A LECŢIEI
(pentru cadre didactice)
Disciplina…………...............data…………………..
Învăţător / profesor…………………………………..
Faceţi aprecieri marcând opţiunea dumneavoastră pentru următoarele afirmaţii:
1. Cu o mai bună organizare a timpului aş fi putut realiza mai multe în această lecţie:
O Da
O Nu
2. Relaţia dintre obiectivele propuse şi activităţile desfăşurate a fost satisfăcătoare:
O Da
O Nu
3. Materialele de învăţare au fost utile în activitate desfăşurată:
O Da
O Nu
4. Lecţia a fost bine organizată:
O Da
O Nu
5. Voi încerca de acum înainte să utilizez computerul în procesul didactic:
O Da
O Nu
6. A fost suficient timpul:
O Da
O Nu
7. Am oferit prea multe informaţii:
O Da
O Nu
8. Am făcut suficiente aplicaţii la noţiunile teoretice predate:
O Da
O Nu
9. Sugestiile mele pentru următoarele lecţii:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
10. La sfârşitul acestei lecţii starea mea este:
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MATERIAL COMPLEMENTAR
NECESAR ASISTENŢEI LA ORE
Nr. crt.
Profesorul/ Învăţătorul
1.
A aranjat locul/sala/ în mod adecvat?
2.
A aşezat la îndemână toate materialele ajutătoare/ resursele
adecvate
3.
A avut în vedere nevoi speciale?
4.
A explicat în mod clar scopul, metodele şi obiectivele
lecţiei?
5.
A ţinut cont de alcătuirea/ nevoile/ capacităţile grupului/
elevilor?
6.
A explicat procesul de evaluare cu exactitate, unde a fost
cazul?
7.
A oferit informaţii pentru a evita lipsa de imparţialitate şi
pentru a promova egalitatea şanselor pentru elevi?
8.
A identificat şi a ţinut cont de cunoştinţele şi experienţa
anterioară?
9.
A adaptat lecţia pentru a răspunde nevoilor elevilor?
10.
A stabilit ţinte individuale de învăţare în paşi mici de
realizare?
11.
A încurajat angajamentul, concentrarea şi eforturile
elevilor?
12.
A încurajat învăţarea autonomă, centrată pe elev, învăţarea
în grup şi învăţarea în diferite contexte?
13.
A folosit strategii diverse pentru a răspunde stilurilor
individuale de învăţare şi nevoilor elevilor?
14.
A redus la minim, ori de câte ori a fost posibil, preocupările
diferite şi întreruperile?
15.
A comunicat eficient cu elevii, răspunzând nevoilor lor
diferite?
16.
A prezentat informaţii, fapte şi idei clare, exacte şi
semnificative?
17.
A verificat înţelegerea şi a formulat în mod clar întrebările?
18.
A asigurat existenţa unor materiale clare, lizibile şi care au
sporit claritatea informaţiilor?
19.
A selectat o varietate de materiale şi resurse pentru a sprijni
resursele elevilor?
20.
A încurajat elevii să pună întrebări?
21.
A încurajat elevii să participe pe tot parcursul lecţiei?

Da

Nu
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

A răspuns întrebărilor suplimentare ale elevilor furnizând
informaţii suplimentare clare?
A explicat scopurile şi rezultatele aşteptate ale exerciţiilor
şi activităţilor?
A oferit la timp feedback constructiv privind învăţarea şi
progresul?
A implicat elevii în evaluare şi le-a oferit feedback în
legătură cu propriul lor progres?
A asigurat o evaluare formativă regulată, adecvată,
riguroasă şi exactă?
A furnizat elevilor diferite tipuri de activităţi de evaluare,
care să răspundă nevoilor lor?
A încurajat elevii să-şi asume responsabilitatea pentru
propriul proces de învăţare?
A alocat timp suficient pentru discutarea unor aspecte,
îngrijiri sau nevoi suplimentare?
A folosit în mod eficient temele pentru a consolida şi
extinde învăţarea?
A atins scopul şi obiectivele lecţiei?
A demonstrat o bună stăpânire a disciplinei predate şi
cunoştinţe actualizate în domeniu?
A obţinut feedback pentru propria dezvoltare în scopul
evaluării?
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Mapa cadrului didactic reprezintă „cartea de vizită” a activităţii didactice a
învăţătorului/profesorului eficient, permite păstrarea materialelor şi organizarea acestora astfel încât să fie
operaţionale, obligă cadrul didactic la o muncă de calitate, la responsabilitate şi rigoare profesională,
întrucât toate „documentele” sunt „la vedere”.
Structura mapei învăţătorului/profesorului:
Partea I: DATE PERSONALE
 Structura anului şcolar
 Încadrarea (clase, nr. de ore)
 Orarul
 Fişa postului
 Calendarul activităţilor pe anul în curs
 Curriculum Vitae
 Raport de autoevaluare
Partea a II-a: ACTIVITATEA LA CATEDRĂ
 Programa şcolară
 Programele pentru opţionalele propuse
 Planificarea materiei (planificarea anuală şi planificarea pe unităţi de învăţare)
 Proiecte didactice (cel puţin unul)
 Teste de evaluare (testele predictive, rezultatele acestora şi observaţiile - concluziile ce se impun,
testele sumative pentru fiecare unitate de învăţare sau testele date la sfârşit de semestru sau an şcolar,
evaluări curente)
 Evaluarea alternativă (titlurile proiectelor, referatelor, eseurilor şi portofoliilor întocmite de elevi)
 Fişe de lucru (pe clase, pe nivel de performanţă vizat)
 Fişe de progres
 Catalogul personal
 Programa de pregătire pentru recuperarea cunoştinţelor
 Lista materialului didactic existent
 Fişe cu asistenţele la ore
 Fişe de evaluare pentru elevi şi pentru cadre didactice
 Chestionare (managementul comunicării, stiluri de învăţare, de opinie etc.)
 Situaţii statistice care să cuprindă rezultatele testelor iniţiale şi rezultatele semestriale
 Diverse fişe/chestionare aplicate de cadrul didactic în activitatea proprie
Partea a III-a: PERFORMANŢE
 Calendarul olimpiadelor, concursurilor şcolare
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Subiecte propuse, descriptori de performanţă
Tabel nominal cu elevii selecţionaţi şi pregătiţi pentru aceste concursuri
Planificarea pregătirii suplimentare
Prezenţa la pregătiri
Rezultatele obţinute la diferite faze
Diploma, distincţii

Partea a IV-a: ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ
 Lista cu proiecte de parteneriat în curs de desfăşurare sau chiar proiectele propuse pe o anumită
perioadă
 Activitatea cu părinţii
 Tematica
 Procese verbale
 Suporturi teoretice folosite
 Proiecte de activitate extracurriculară (vizite, excursii, expoziţii organizate, reviste şcolare, diferite
concursuri, serbări şcolare etc.)
 Tematică
 Procese verbale
 Informări
 Poze, diploma etc.
Partea a V-a: PERFECŢIONARE
 Evidenţa clară a activităţilor de perfecţionare organizate la nivelul unităţii de învăţământ (catedră,
consilii profesorale) sau de C.C.D., I.S.J.
 Participări la simpozioane
 Diplome, certificate
Partea a VI-a: MATERIALE DIVERSE
 Scrisori metodice, regulamente, adrese M.E.C.I., I.S.J.
 Publicaţii
 Alte documente

 Caietul dirigintelui
 Tabele nominale semnate de elevi pentru luarea la cunoştinţă asupra:
 Regulamentului şcolar
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 Planuri cadru, programe şcolare, orar şcolar
Chestionar privind stilurile de învăţare la elevi (însoţite de răspunsurile elevilor)
Chestionar privind alegerea carierei
Chestionare de opinie privind predarea-învăţarea
Fişe pentru opţiuni CDŞ
Procese verbale ale întrunirilor Consiliului Profesorilor clasei
Procese verbale ale şedinţelor/lectoratelor cu părinţii
Procese verbale pentru discutarea situaţiei şcolare la sfârşit de semestru (elevii iau la cunoştinţă
situaţia lor şcolară)
 Diferite statistici
 Alte fişe şi materiale de lucru de la orele de consiliere şi orientare








DOCUMENTE UTILE ÎN REDACTAREA FINALĂ
A RAPORTULUI DE AUTOEVALUARE
Raportul trebuie să conţină maxim 3 pagini şi să facă referiri la toate aspectele precizate în cele ce
urmează:
Numele şi prenumele cadrului didactic: ..........................................................
Perioada evaluată – anul şcolar: ......................................................................
Repere principale care trebuie avute în vedere în redactarea raportului:
1. Aspecte privind planificarea activităţii
 Întocmirea planificărilor calendaristice
 Întocmirea planificărilor pe unităţi de învăţare
 Întocmirea unor proiecte de tehnologie didactică – modele
 Metodologia elaborării acestor proiecte
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 Programul de învăţare (disciplina de învăţământ) cu particularităţile sale
 Activitatea educativă (dacă este cazul)
 Alte activităţi (precizaţi care)
2. Aspecte privind implementarea şi metodologia de implementare a activităţilor propuse în
planificare
 Modalităţile de realizare a activităţilor prevăzute
 Precizarea strategiilor didactice utilizate
 Precizarea resurselor:
o Materiale: echipamente, spaţii de specialitate
o Umane: elevi – s-a avut în vedere munca pe echipe diferenţiate, s-a ţinut cont de
egalitatea şanselor, s-a aplicat învăţarea centrată pe elev
o Financiare: resurse proprii, sponsorizări
3. Aspecte privind evaluarea şi analiza activităţilor
 Evaluarea elevilor: iniţială, curentă, sumativă, finală (metode de evaluare utilizate, rezultate
obţinute, modalităţi de remediere, testul „a doua şansă”
 Autoevaluarea activităţii prin:
 Fişe de evaluare a lecţiilor aplicate elevilor
 Fişe de evaluare a lecţiilor completate de profesor
 Chestionare de managementul comunicării
 Chestionare diverse (precizaţi tipul acestora)
4. Aspecte privind activitatea metodică
 Activitatea la comisia metodică/în cadrul catedrelor: lecţii deschise, referate, alte suporturi
teoretice
 Activitatea la Cercurile pedagogice pe oraş
 Participarea la simpozioane
5. Aspecte privind activitatea extracurriculară
 Concursuri pe diferite teme
 Olimpiade şcolare şi alte concursuri şcolare
 Activităţi în parteneriat
 Activităţi în cadrul unor proiecte educaţionale
 Vizite, excursii, serbări
 Respectarea calendarului activităţilor
 Efectul benefic al activităţilor extraşcolare asupra elevilor
6. Alte aspecte privind întreaga activitate pe parcursul perioadei pentru care se face autoevaluarea
 Precizaţi natura şi particularităţile acestora
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PLANIFICAREA OBSERVĂRII LECŢIILOR
Anul şcolar ……………………….
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

NUMELE
OBSERVATORULUI

FUNCŢIA
OBSERVATORULUI

CADRE
DIDACTICE
OBSERVATE

DATA
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

FIŞĂ DE MONITORIZARE A ORARULUI

LOCAŢIA MONITORIZATĂ
Numele şi prenumele cadrului didactic
care efectuează monitorizarea
Numele şi prenumele cadrului didactic
monitorizat
Data monitorizării
Clasa
Disciplina
Tema lecţiei

Şcoala Gimnazială .....................
Com. Podgoria
Jud. Buzău
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Număr total elevi
Număr elevi prezenţi
Constatări

Semnătura cadrului didactic care efectuează monitorizarea
………………………..
Semnătura cadrului didactic monitorizat
………………………………

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
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Calificativ

Nr.
Criteriul
Crt.

Autoevaluare

1

Elaborarea documentelor de lucru

2

Realizarea – în termenele prevăzute – a documentelor
solicitate de terţi: profesori, părinţi, comunitatea locală,
ISJ, ARACIP, MECT

3

Realizarea activităţilor propuse conform calendarului
Comisiei

4

Comunicarea cu toţi factorii implicaţi în asigurarea
calităţii: elevi, 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

Evaluare
CA

Observaţii

Alte comentarii/recomandări ale membrilor Consiliului de administraţie:

LISTĂ DE VERIFICARE PENTRU PREGĂTIREA PROCESULUI DE AUTOEVALUARE
Această listă de verificare este pentru o perioadă de un an, de la

până

la
data
data

Această listă de verificare a fost monitorizată de:
Data:
Semnătura persoanei de conducere autorizată
data finalizării
* Persoane cu responsabilităţi generale pentru realizarea acţiunii, nu persoanele care desfăşoară activitatea propriu-zisă.
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Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii
Planificarea autoevaluării şi îmbunătăţirii

Da

Acţiune

Nu
Cine*






Scop şi arie de
acoperire









Pregătire






Scopul şi aria de acoperire a autoevaluării sunt
definite, convenite şi înţelese în mod clar de
către membrii personalului şi de factorii
interesaţi?
aceste scopuri sunt comunicate corespunzător
şi înţelese de toţi cei implicaţi?
legătura dintre procesul de autoevaluare şi
analiza comparativă este comunicată şi
înţeleasă în mod clar de către toţi cei implicaţi?
autoevaluarea este folosită ca mijloc pentru
îmbunătăţire şi nu ca scop în sine?
legătura cu procesul de monitorizare internă şi
externă este comunicată şi înţeleasă în mod
clar de către toţi cei implicaţi?
ciclurile
şi
priorităţile
procesului
de
autoevaluare au fost planificate şi discutate cu
factorii interesaţi relevanţi?
ciclurile combină autoevaluarea, planificarea
îmbunătăţirii şi planificarea strategică? (ex.
PAS)
costurile şi beneficiile procesului sunt bine
înţelese?
sistemele de colectare, analizare şi raportare
a performanţei în variabile cheie au fost
convenite?
s-a stabilit modalitatea de raportare a
rezultatelor, accesibilitatea acestora şi cine ca
primi raportul?
s-a ţinut cont în totalitate de principiile calităţii
şi de descriptorii de performanţă?
s-a stabilit cine va desfăşura autoevaluarea şi
când vor fi realizate etapele acesteia ?
s-a ţinut cont de strategiile locale, regionale, şi
naţionale (ex. PRAI-uri şi PLAI-uri)?
s-a ţinut cont de nevoile elevilor, angajatorilor,
comunităţii şi economiei?

Când*
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Cine*







Responsabilităţi









Termene






Date privind
performanţa





managementul este în mod activ angajat şi
implicat în procesul de autoevaluare?
sunt stabilite echipe pentru toate domeniile
care urmează să fie evaluate?

au fost desemnaţi şefii echipelor care planifică
şi gestionează procesul de autoevaluare?
a fost delegată autoritatea pentru coordonarea
procesului?
personalul este instruit în ceea ce priveşte
metodele şi procedurile de autoevaluare?
membrii personalului au la dispoziţie o
perioadă de timp rezonabilă şi resurse
suficiente pentru a efectua procesul de
autoevaluare?
elevii sunt implicaţi în mod activ în procesul de
autoevaluare?

angajatorii şi alţi factori interesaţi sunt implicaţi
în proces?
a fost stabilit şi comunicat personalului ciclul
anual de autoevaluare?
a fost alocat timp suficient pentru efectuarea
procesului,
inclusiv
pentru
colectarea
dovezilor?
există date disponibile privind performanţa,
pentru toate programele de învăţare, toate
serviciile, management şi toţi anii de studiu şi
toate grupurile de elevi?
performanţa este măsurată în conformitate cu
anumite ţinte convenite?

sunt măsurate tendinţele de performanţă (ex.
îmbunătăţirea de la an la an)?
este performanţa comparată cu performanţa
altor unităţi şi cu datele la nivel naţional?
datele sunt uşor accesibile?

Când*
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Da

Acţiune

Nu
Cine*

Analizarea
datelor



care este nivelul performanţei în raport cu
ţintele?



care sunt tendinţele performanţei?



care este nivelul performanţei în raport cu
performanţa altor unităţi şi cu performanţa la
nivel naţional?
performanţa actuală este durabilă?




Dovezi








Aprecieri






există un sistem/modalităţi de colectare a
dovezilor şi corelare a surselor de dovezi
pentru a minimiza efortul?
sunt dovezile valide, fidele, suficiente, exacte,
consecvente şi actuale?
există dovezi pentru oferta educaţională/
servicii/ management şi toate grupurile de
elevi?
în afara celor confidenţiale, sunt dovezile uşor
accesibile?
punctele tari precizate sunt într-adevăr puncte
tari sau reflectă numai ceea ce se aşteaptă în
mod obişnuit?
aceste puncte tari îmbunătăţesc procesul de
învăţare şi rezultatele acestui proces?
există modalităţi stabilite pentru medierea şi
validarea aprecierilor?
aprecierile din cadrul autoevaluării sunt mai
degrabă evaluative decât descriptive?
aprecierile
fac
majoritatea
dovezilor
disponibile?
factorii interesaţi relevanţi au fost implicaţi în
aprecierile făcute şi în decizia de notare?
s-au luat măsuri pentru garantarea faptului că
sistemul de notare este aplicat în mod
consecvent?

Când*
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Raport









Planuri de
îmbunătăţire









au fost luate în considerare nevoile elevilor,
angajatorilor, comunităţii şi ale sectorului
economic?
au fost luaţi în considerare descriptorii de
performanţă stabiliţi în cadrul de autoevaluare
a unităţii de îpt?
s-a ţinut cont de toate principiile calităţii?

s-au avut în vedere strategiile şi procesele de
revizuire de la nivel local, regional şi naţional
pentru îmbunătăţirea continuă?
este planul clar, corelat cu rezultatele
autoevaluării şi cu priorităţile locale, regionale
şi naţionale?
au fost factorii relevanţi implicaţi în întocmirea
planului de îmbunătăţire?
planurile de îmbunătăţire se adresează tuturor
punctelor slabe identificate?
planurile cuprind şi acele acţiuni care nu au
fost realizate în ciclul anterior?
ţintele de îmbunătăţire sunt specifice,
măsurabile, posibil de atins, orientate pe
rezultat şi încadrate în timp?
planurile se adresează cauzelor care au
provocat problemele identificate?
sunt definite cu claritate responsabilităţile
individuale şi de echipă în vederea îndeplinirii
acţiunilor?
au fost stabilite în mod corespunzător costurile
şi resursele planurilor de îmbunătăţire?
există termene clare pentru îndeplinirea
acţiunilor şi au fost stabilite obiective
intermediare?
planurile sunt clar scrise şi documentate în
întregime?

planurile de îmbunătăţire sunt integrate în
planurile strategice şi operaţionale?

Când*
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implementarea planurilor de îmbunătăţire este
monitorizată în mod adecvat?
acţiunile au fost realizate în conformitate cu
planul de acţiune?

Monitorizare


acolo unde a fost cazul, au fost aduse
modificări planului?



care au fost rezultatele acţiunilor realizate
conform planului?



care este nivelul rezultatelor în comparaţie cu
rezultatele aşteptate / dorite?



au existat rezultate care nu au fost intenţionate
(pozitive şi/sau negative)?



beneficiile procesului sunt mai mari decât
costurile pe care le implică?

Evaluare

Comentarii

Când*
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PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE
Numele şcolii ÎPT
Adresa şcolii ÎPT
telefon – fax – email
Perioada acestui plan

de la

până la

zi/luna/an

zi/luna/an

Numele Directorului
Semnătura Directorului
Data planului de îmbunătăţire

Data validării
Numele inspectorului
Semnătura inspectorului
Monitorizarea internă
Data la care s-au adus
modificări planului de
îmbunătăţire:

Prima perioadă

Perioada a 2-a

Perioada a 3-a

15 septembrie – 15decembrie

15 decembrie - 15 martie

15 martie - 15 iunie

Şcoala Gimnaziala Podgoria, Jud. Buzău

Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii

PRINCIPIUL CALITĂŢII:
Referitor la acelaşi punct slab:

PUNCTUL SLAB avut în vedere:
(din raportul de autoevaluare)
Ţinte
Acţiuni
necesare

Comentarii

Rezultate
măsurabile

Responsabil
pentru
îndeplinirea
acţiunilor

Prioritatea
acţiunii

Termene şi
obiective
intermediare

Pagina ____ din ____

Monitorizare şi
evaluare

Costuri şi alte
resurse
necesare

Şcoala Gimnaziala Podgoria, Jud. Buzău

Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii

Fisa de verificare periodica a cataloagelor scolare
Nr.
Crt

Clasa
Numerotare
file catalog
Stampila si
semnatura
director

Mod de completare
Profesori
Orar
(nume)
Discipline
Semnaturi
optionale

Date
perso
nale elevi
Nr
matricol

Medii/note
Greseli
Stersaturi
de calcul

Notare
ritmica

Absente

Note la
purtare

Respecta
regulile de
completare

Observa
tii

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Scrieti DA sau NU in rubrica corespunzatoare in functie de situatia catalogului, sau se bifeaza cu “x” daca corespunde cerintelor de completare.
Completat,
Membru al Comisiei de Evaluare si Asigurarea Calitatii_____________________________________Data_________________________________________

Şcoala Gimnaziala Podgoria, Jud. Buzău

Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii

Data………………………………

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Membru al Comisiei de Evaluare si Asigurarea Calitatii_____________________________________Data_________________________________________

Chestionare
stiluri de invatare

Procese verbale si
alte documente

Mapa dirigintelui

Fise de analiza
puncte tari /
slabee
Fise de obsevare
a lecrtiilor

MATERIALE
PENTRU
DIRIGINTI

Fis ed eavaluare

Chestionare
comunicare

Chestionare
evaluare

Modele de fise de
lucru

Modele de teste

Planuri de lectii

Programe scolare

Planificari pe
unitati de invatare

FISA DE EVALUARE DOSARE CADRE DIDACTICE
MATERIALE PENTRU PROFESORI

Numele cadrului
didactic

Planificare
calendaristica

Nr.
Crt.

