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STRATEGIA   COMISIEI DE EVALUARE  

SI ASIGURAREA CALITATII 

DE LA LICEUL TEHNOLOGIC  „HENRI COANDĂ” BUZĂU 

2019- 2024 
  

 

Viziunea:  

Şcoala noastră îşi propune ca printr-o îmbinare echilibrată a tradiţiei cu inovaţia şi 

continuitatea consecvent ascendentă, să formeze o personalitate armonioasă, creativ - 

pragmatică de succes, ataşată valorilor perene naţionale şi universale, un cetăţean 

european democratic, performant.  

 

Misiunea:  

Şcoala asigură fiecărui elev condiţiile pentru cea mai bună dezvoltare în parteneriat 

şi cooperare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea între copii de origine 

socio-culturală diferită.  

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:   
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-  

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.  

  

 

PRIORITĂŢI STRATEGICE  2019-2024 

 

 

În perioada 2019-2024, Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii îşi propune, în 

primul rând, îndeplinirea priorităţilor strategice de activitate prevăzute şi în PAS, pentru 

fiecare dintre ele definind ţinte strategice.  

  

PRIORITATEA 1: ASIGURAREA UNUI PROCES EDUCATIV DE CALITATE  

Se va realiza prin:  

✓ Proiectarea documentelor școlare la nivelul departamentului de management și 

al comisiilor;  

✓ Participarea elevilor școlii la simularea examenului de bacalaureat și la 

concursuri școlare. 

✓ Realizarea de sondaje în rândul elevilor și al familiilor în vederea îmbunătățirii 

calității procesului de învățământ 

✓ Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare, la cercuri metodice, 

conferințe, sesiuni științifice, examene de perfecționare 

 

OBIECTIVE: 

 1.1 Asigurarea calităţii educației prin oferirea programelor de educaţie care să 

satisfacă aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate; 

1.2 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională şi a finalităţilor, 

urmărind modificările legislative recente; 

1.3 Stabilirea ofertei curriculare în funcţie de nevoile specifice comunităţii. 

1.4 Analiza aplicării curriculum-ului în unitatea şcolara; 

1.5 Îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării astfel încât să se asigure şanse 

egale tuturor elevilor  

1.6 Atingerea standardelor curriculare de performanţă, pregătirea elevilor pentru o 

societate în schimbare; 

1.7 Concordanţa dintre programa şcolară şi programele de examene. 
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ȚINTĂ: Realizarea unei reforme educaționale eficiente 

 

PRIORITATEA 2:  PREVENIREA ȘI REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

Se va realiza prin:  

✓ Identificarea elevilor cu risc de abandon școlar 

✓ Oferirea unor ajutoare financiare în vederea sprijinirii elevilor și monitorizarea 

atentă din partea școlii a frecvenței la ore. 

✓ Participarea elevilor la activități de prevenire a abandonului școlar 

✓ Accesarea unor fonduri europene care sa fie investite în resursa umană- elevul 

✓ Prezentarea unei oferte educaționale care să trezească interes în rândul elevilor 

✓ Conținuturile lecțiilor sunt prezentate elevilor într-o manieră atrăgătoare și de 

calitate. 

✓ Parteneriate cu agenți economici care asigură inserția absolvenților pe piața 

muncii 

      

       OBIECTIVE: 

      2.1. Colaborarea cu instituții guvernamentale abilitate în derularea de proiecte si 

programe   comune 

      2.2. Incheierea de parteneriate între școală și comunitatea locală 

      2.3. Coordonarea și organizarea proiectelor specifice pentru tineret 

      2.4. Imbunătățirea calității procesului educativ astfel încât să se asigure șanse egale 

tuturor  elevilor 

 

       ȚINTĂ: Reducerea numărului de elevi neșcolarizați. 

 

PRIORITATEA 3 : DEZVOLTAREA INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

       

     Se va realiza prin: 

✓ Participarea personalului didactic de predare și auxiliar la activități de 

perfecționare 

✓ Implicarea membrilor comunității locale în activități școlare și extrașcolare 

✓ Elaborarea în parteneriat a unor proiecte cu finanțare din fonduri europene 

 

      OBIECTIVE: 

      3.1. Creșterea calității activității desfășurate de personalul didactic de predare și 

auxiliar din  unitate  

      3.2. Colaborarea cu comunitatea locală 

      3.3. Elaborarea de proiecte de dezvoltare a resurselor umane și materiale 

      3.4. Dezvoltarea bazei materiale a unității de învățământ 
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ȚINTĂ: Realizarea de parteneriate cu comunitatea locală în vederea dezvoltării 

profesionale  a cadrelor didactice și modernizarea bazei material a școlii. 

       

 

      PRIORITATEA 4 : ÎMBUNĂȚĂȚIREA SERVICIILOR DE CONSILIERE ȘI 

ORIENTARE      PENTRU TINERI ȘI ADULȚI 

     Se va realiza prin:  

✓ Repartizarea diriginţilor pe clase şi constituirea Comisiei 

diriginţilor 

✓ Consilierea profesorilor pentru dezvoltarea abilităţilor de relaţionare profesor-elev 

✓ Consilierea elevilor pentru dezvoltarea abilităţilor de relaţionare 

✓ Monitorizare şi evaluarea progresului elevilor 

✓ Consilierea elevilor din clasele terminale de către Agenţia de Ocuparea Forţei de 

Muncă privind cererea de pe piaţa muncii 

✓ Elaborarea ofertei de şcolarizare pentru anul şcolar următor şi realizarea 

materialelor de prezentare 

✓ Prezentarea ofertei de şcolarizare părinţilor absolvenţilor claselor a VIII-a şi 

absolvenţilor claselor a X-a 

 

OBIECTIV: 

     4.1.Dezvoltarea competenţelor profesorilor consilieri (diriginţi) în utilizarea unor 

instrumente   specifice, cunoaşterea şi vehicularea informaţiilor certe despre lumea 

ocupaţiilor şi  valorificarea fiecărei discipline şcolare în această direcţie 

 

    ȚINTĂ: Asigurarea suportului informational adecvat pentru profesori și diriginți 

  

    OBIECTIVE GENERALE   

• Schimbarea caracterului învăţământului din unul teoretizat într-unul formator de 

capacităţi, abilităţi şi oportunităţi practice în concordanţă cu cerinţele U.E. 

• Conceperea unui sistem de evaluare adecvat care să asigure măsurarea reală a 

performanţelor şcolare. 

• Atingerea standardelor de performanţă privind competenţele activităţii 

manageriale. 

• Racordarea  sistemului  de  management  al  resurselor  umane  la  exigenţele  

învăţământului european. 

• Perfecţionarea personalului didactic prin formarea continuă. 

• Conducerea operaţională – control – evaluare. 

• Colaborarea cu comunitatea locală şi partenerii sociali. 
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    ŢINTE STRATEGICE / SCOPURI 

• Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în perspectiva 

egalizării şanselor. 

• Schimbarea valorilor de bază ale culturii organizaţionale. 

• Formarea corpului profesoral pentru aplicarea metodelor active, de grup. 

• Introducerea unor inovaţii didactice în predarea disciplinelor de specialitate. 

• Programe  educaţionale  specifice  (educaţie  ecologică,  educaţie  antreprenorială,  

educaţie interculturală etc.) 

• Întocmirea  graficului  de  folosire  a  laboratoarelor  de  informatică  pentru  

predarea  orelor  la fiecare disciplină de învăţământ 

• Inserţia profesională a absolvenţilor 

• Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertatea spirituală pentru elevii şcolii. 

• Corelarea pregătirii în domeniul tehnic cu cel sportiv pentru a creşte impactul 

numelui şcolii  în  percepţia  comunităţii,  mai  ales  că  şcoala  a  avut  o  îndelungată  

tradiţie  în  competiţiile  sportive, ce a contribuit la formarea renumelui său. 

• Perpetuarea tradiţiilor şi a obiceiurilor locale. 

• Proiectarea lecţiilor centrate pe elev. 

• Formarea continuă a adulţilor 

 

 

     OPŢIUNI STRATEGICE 

•  Proiectare C.D.L. - liceu filiera tehnologică  clasele a IX-a – a X-a. 

•  Dezvoltarea resurselor umane. 

•  Atragerea de surse financiare şi dezvoltarea bazei materiale . 

•  Dezvoltarea relaţiilor comunitare. 

 

 

  

 

 


