FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare
ASIGURAREA ŞI EVALUAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE DE CĂTRE
ORGANIZAŢIILE ŞCOLARE
CURS PROPUS SPRE AVIZARE
inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu
1. CRITERII CURRICULARE

• Denumirea programului

• Public-țintă vizat

• Justificare (necesitate,
utilitate – descriere
succintă)

• Durata (număr total de ore
de formare)
• Locul de desfășurare a
programului

• Curriculum-ul
programului (competențe
vizate, planificarea
modulelor tematice,
calendarul programului)

ASIGURAREA ŞI EVALUAREA CALITĂŢII ÎN
EDUCAŢIE DE CĂTRE ORGANIZAŢIILE
ŞCOLARE
Programul de formare se adresează cu precădere cadrelor
didactice care sunt membri ai Comisiei de Evaluare şi
Asigurare a Calităţii (CEAC) sau pot fi cadre didactice care
intenţionează să devină membri ai acestei comisii.
Evoluţiile recente de la nivel naţional şi internaţional au
scos în evidenţă necesitatea construirii unui sistem naţional
de management şi de asigurare a calităţii. Simpla creştere
cantitativă, „extensivă”, a ofertei educaţionale nu mai poate
satisface nevoile unei societăţi a cunoaşterii. Oamenii cer,
tot mai insistent, calitatea – indiferent dacă este vorba de
produse sau servicii–educaţia fiind unul dintre acestea. În
acest context, este necesară cunoaşterea metodelor şi
procedeelor de monitorizare şi evaluare a calităţii educaţiei
de către fiecare organizaţie şcolară, ca principal furnizor de
servicii educaţionale.
24 de ore
C.C.D. Giurgiu, online
Scop: Formarea de competenţe pentru a implementa
strategia de evaluare a calităţii
Obiective:
O1: Să definească noţiunea de calitate prin note specifice
activităţii educative;
O2: Să cunoască legislaţia privind calitatea şi principiile
acesteia;
O3: Să cunoască şi să definească toate componentele
sistemului naţional de management şi de asigurare a
calităţii;
O4: Să cunoască etapele specifice proceselor interne şi
externe de asigurare a calităţii precum şi cine, când şi cum le
realizează;
O5: Să aplice metodologia asigurării calităţii;
O6: Să proiecteze, planifice, implementeze, monitorizeze,

evalueze activităţile de asigurare şi evaluare a calităţii
(Planul operaţional al CEAC, Raportul Anual de Evaluare
Internă, Planul de îmbunătăţire)
Competențe vizate:
C1 - Cunoaşterea şi aplicarea corectă a legislaţiei privind
asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;
C2 - Cunoaşterea metodologiei de asigurare a calităţii şi a
metodologiei de constituire a CEAC;
C3 - Identificarea şi elaborarea documentelor de lucru ale
comisiei;
C4 - Cunoaşterea standardelor naţionale privind asigurarea
calităţii în învăţământul preuniversitar;
C5 - Abilitarea cadrelor didactice pentru operarea cu
indicatorii şi descriptorii de performanţă;
C6 - Întocmirea, conform prevederilor legislative, a
Planului operaţional al CEAC, Raportului Anual de
Evaluare Internă şi a Planului de îmbunătăţire).
Planificarea modulelor tematice:
Activitățile de formare se vor derula pe parcursul a 24 de
ore (4 sesiuni a câte 4 ore), astfel:
-16 ore în format sincron (față-în-față, prin intermediul
platformelor/aplicațiilor de formare e-learning);
-6 ore de formare în format asincron (activitate individuală
la distanță);
-2 ore evaluare finală.
•
Definirea calităţii în educaţie; Concepte
asociate calităţii în educaţie; Legislaţie specifică;
Managementul calităţii – 6 ore
•
Actorii educaţionali; Autoevaluarea; Rolul CEAC –
5 ore
•
Metodologia asigurării calităţii: componente,
procese,
domenii,
criterii,
indicatori
de
performanţă; Standarde – 5 ore
•
Activități practice individuale – 6 ore
•
Evaluare – 2 ore
Calendarul programului:
Anul școlar 2021-2022
Evaluare pe parcurs, portofoliu cu documente CEAC

• Modalități de evaluare a
cursanților
2. RESURSE UMANE
• Formatori implicați (nume Floarea Bălan - istorie, formator cu competențe în domeniu
Daniela Dinaci - inspector școlar, formator cu competențe
și prenume, specializare,
nivelul de pregătire)
în domeniu
Prof. metodist C.C.D. Nina-Cristiana Gușă
• Coordonatorul
programului

3. CRITERII ECONOMICE
• Număr de cursanți
planificați
• Costul programului/al
activității
• Costul estimat al unei ore
de formare pentru fiecare
participant
• Înscriere

minimum 25 de cursanți
1750 lei
1750 / 50 cursanţi / 24 ore = 2,91 lei
Completați online Formularul de înscriere.

