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AAARRRGGGUUUMMMEEENNNTTT   

 

Instituția de educație (la toate nivelurile de învățământ) constituie un furnizor de 

dezvoltare şi cultură pentru întreaga comunitate. Ea trebuie să răspundă în mod continuu 

provocărilor societăţii româneşti, dar şi exigenţelor impuse de comunitatea ţărilor europene, 

comunitate din care face parte și România.  

În demersurile de integrare europeană, România sprijină eforturile depuse pentru 

implementarea asigurării calităţii în educaţie. Ţinând cont de caracterul deschis şi formativ al 

evaluării şi de spiritul de angajare personală pe care managementul calităţii îl poate 

determina în comunităţile şcolare, demersul de introducere a sistemelor de management şi 

asigurarea calităţii poate induce societăţii mai multă încredere în educaţie, o mai bună 

preţuire a educaţiei ca serviciu public, ale cărui obiective sunt dezvoltarea personalităţii, 

obţinerea unor şanse profesionale mai bune, o mobilitate socială şi ocupaţională, realizare 

profesională. Educaţia trebuie să se desfăşoare pe tot parcursul vieţii, în cursul unei 

multitudini de experienţe de învăţare, contribuind la creşterea coeziunii sociale, la 

combaterea excluderii, a dificultăţilor demografice şi de dezvoltare.   

Astfel, dintre principiile generale şi realităţile identificate, ce reprezintă provocări pentru 

viitor, pot fi amintite: 

 Calitatea educaţiei trebuie să fie asigurată la toate nivelele şi în toate domeniile 

educaţionale, inclusiv la nivelul obiectivelor, metodelor şi nevoilor diferite; 

 Curriculum-ul predat trebuie corelat cu dezvoltarea societăţii; 

 Calitatea educaţiei înseamnă calitatea serviciilor oferite; 

 Sistemele de asigurare a calităţii trebuie să fie flexibile şi adaptabile la nou. 

Având în vedere importanţa realizării acestor obiective majore toate preocupările 

factorilor decizionali naţionali sunt focalizate pe implementarea reformelor sistemelor de 

educaţie, a formării profesionale şi a tineretului.  
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Noile abordări ale managementului serviciilor educaţionale prezintă o serie de trăsături 

comune care se focalizează asupra următoarelor elemente: 

 Cultura organizaţională; 

 Misiunea organizaţiilor şi instituţiilor de asistenţă educaţională; 

 Clarificarea obiectivelor; 

 Orientarea către client (servicii centrate pe client); 

 Îmbunătăţirea serviciilor oferite; 

 Implicarea tuturor factorilor în procesul de adoptare a deciziilor. 

 

În acest context, managementului educaţional îi revine un rol primordial, de pregătire 

umană a viitorilor specialişti şi manageri, care să transpună în practică dezideratele sociale 

ale unei societăţi. Conducerea instituţiilor de învăţământ presupune o activitate extrem de 

complexă ce vizează domenii şi probleme multiple, de la activitatea didactică la probleme 

de resurse materiale, financiare, umane şi de gestionare a acestora, fiecare cu cortegiul său 

de caracteristici şi particularităţi.  
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CCCaaapppiiitttooollluuulll   III   

   

DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTEEE   SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIICCCEEE   ŞŞŞIII      

PPPOOOLLLIIITTTIIICCCIII   EEEDDDUUUCCCAAAȚȚȚIIIOOONNNAAALLLEEE   

 

 

111...   CCCooonnnttteeexxxttt   eeeuuurrrooopppeeeaaannn   îîînnn   dddooommmeeennniiiuuulll   eeeddduuucccaaațțțiiieeeiii   

–––   dddooocccuuummmeeennnttteee   dddeee   rrreeefffeeerrriiinnnţţţăăă,,,    ooobbbiiieeeccctttiiivvveee   ssstttrrraaattteeegggiiiccceee   eeeuuurrrooopppeeennneee   ---   

 

În ultimii ani există, în cadrul Uniunii Europene, o clară tendință de asigurare a unor 

repere și „standarde” comune la nivel european și nu numai. S-a conturat chiar și veritabile 

„politici educaționale europene”.  

La o examinare sumară și la modul foarte general, temele cele mai relevante ale 

acestei reflecții europene sunt următoarele:  

 Fundamentele teoretice (filozofice) ale educației (pe ce bază educăm?): opțiunea 

pentru filozofia educației permanente de-a lungul și „de-a latul” întregii vieți („life-

wide education”);  

 Obiectivele educației (cu ce scop educăm?) (atingerea „competențelor cheie” cu tot 

ceea ce implică acest proces);  

 Conținutul educației (prin recursul la ce anume educăm?) („kit-ul educațional de 

bază” sau „lădița cu instrumente” pe care școala o ofera tinerilor);  

 Practicile educaționale – cum anume educăm?;  

 Monitorizarea și evaluarea calității (cat de bine facem ceea ce facem?) – stabilirea 

de standarde înalte și de indicatori;  

 Rolul și calitatea resursei umane din educație (cine educă și cum?); 



                             PPrrooiieecctt  ddee  ddeezzvvoollttaarree  iinnssttiittuuțțiioonnaallăă  22001122  --  22001166  

 

 
4 

I.S.J. 
ILFOV 

 Mecanismele de formulare participativă de politici (cum planificăm și cum 

decidem?).  

Departe însă de aceste dezbateri și politici din UE orice idee de unificare sau de 

nivelare a sistemelor. Nu este vorba nicidecum despre copierea unuia sau a altuia dintre 

modele, nici măcar despre căutarea unor „modele europene” în plan sectorial. Dimpotrivă, 

se încurajează diversitatea, elaborarea unor soluții adaptate la nevoile concrete ale fiecărei 

țări în parte.  

 

Comunicarea Comisiei Europene din 21 februarie 2007 – „Un cadru coerent de 

indicatori şi repere pentru monitorizarea progresului în realizarea obiectivelor de la 

Lisabona privind educaţia şi formarea profesională”.  

Acest cadru facilitează schimbul de experienţă şi de bune practici şi permite: 

 susţinerea cu date statistice a mesajelor politice cheie; 

 analizarea progresului înregistrat în atingerea obiectivelor de la Lisabona, atât la 

nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivel naţional; 

 identificarea exemplelor de performanţe care pot fi difuzate în statele membre; 

 compararea performanţelor din cadrul UE cu cele ale ţărilor terţe, cum ar fi SUA şi 

Japonia. 

Sistemele europene de educaţie şi de formare profesională trebuie să fie echitabile. 

Echitatea se evaluează în funcţie de gradul în care persoanele individuale beneficiază de 

educaţie şi de formare profesională, în ceea ce priveşte oportunităţile, accesul, tratamentul 

şi rezultatele. Unele teme cheie, cum ar fi promovarea egalităţii între sexe şi integrarea 

minorităţilor etnice şi a persoanelor cu handicap, trebuie monitorizate. 

Pentru a asigura participarea efectivă la învăţarea continuă, procentul persoanelor 

care renunţă timpuriu la şcoală trebuie redus. Consiliul a stabilit prin urmare un reper 

care limitează la 10 % procentul persoanelor care renunţă timpuriu la şcoală. 

Progresul în acest domeniu va fi evaluat pe baza următorilor indicatori centrali: 

 participarea la educaţia preşcolară; 

 educaţia pentru persoanele cu nevoi speciale; 

 persoanele care renunţă timpuriu la şcoală. 

Indicatorul privind stratificarea sistemelor de educaţie şi de formare profesională va 

permite evaluarea impactului structurii acestora şi a diferenţelor dintre instituţiile de 

învăţământ. 
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Modernizarea învăţământului şcolar 

Calitatea învăţământului şcolar depinde de îmbunătăţirea formării iniţiale a cadrelor 

didactice şi de participarea tuturor cadrelor didactice la dezvoltarea profesională continuă. 

Consiliul consideră, de asemenea, că instrumentele cum ar fi autoevaluarea sunt esenţiale. 

Prin urmare, trebuie promovată formarea în vederea gestionării şi utilizării acestor 

instrumente. 

Progresul în acest domeniu va fi monitorizat cu ajutorul următorilor indicatori 

centrali: 

 tinerii care renunţă timpuriu la şcoală; 

 gestionarea şcolilor; 

 şcolile ca centre locale de învăţare cu obiective multiple; 

 dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi a formatorilor. 

Modernizarea educaţiei şi formării profesionale (EFP) 

Conform procesului de la Copenhaga, trebuie îmbunătăţite imaginea şi atractivitatea 

formării profesionale pentru angajatori, sporite nivelurile de participare la EFP şi 

încurajate calitatea şi flexibilitatea formării profesionale iniţiale. 

Progresul va fi evaluat cu ajutorul indicatorului central privind procentajul tinerilor 

care sunt absolvenţi ai învăţământului liceal, acordându-se o atenţie specială filierelor 

profesionale. 

Indicatorul privind stratificarea sistemelor de educaţie şi de formare profesională 

măsoară gradul în care educaţia şi formarea profesională iniţială sunt disponibile în aceste 

sisteme. 

Mai mult, indicatorul de context privind participarea la educaţia şi formarea 

profesională continuă va permite evaluarea rolului întreprinderilor în participarea 

angajaţilor lor la formarea profesională continuă şi la finanţarea acesteia. 

 

 „Educaţie şi formare 2020” (ET 2020) este un nou cadru strategic pentru cooperarea 

europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale, creat pe baza predecesorului său, 

programul de lucru „Educaţie şi formare 2010” (ET 2010).  

Acest cadru prevede obiective strategice comune pentru statele membre, inclusiv un 

set de principii pentru atingerea acestor obiective, precum şi metode de lucru comune cu 

domenii prioritare pentru fiecare ciclu de lucru periodic.  

Principalul scop al cadrului este de a sprijini statele membre în ceea ce priveşte 

dezvoltarea în continuare a sistemelor lor de educaţie şi formare. Aceste sisteme ar trebui 

să asigure tuturor cetăţenilor mijloacele necesare pentru a-şi atinge potenţialul, precum şi 
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să asigure prosperitatea economică durabilă şi capacitatea de integrare profesională. 

Cadrul ar trebui să ia în considerare întregul spectru de sisteme de educaţie şi formare 

profesională dintr-o perspectivă a învăţării pe tot parcursul vieţii, acoperind toate 

nivelurile şi contextele (inclusiv învăţământul non-formal şi informal).  

 

Concluziile Consiliului privind rolul educației și formării 

 în cadrul punerii în aplicare a Strategiei Europa 2020: 

1. Educația și formarea au un rol fundamental în realizarea obiectivelor Strategiei 

Europa 2020 privind o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, în special prin 

înzestrarea cetățenilor cu competențele și aptitudinile de care economia europeană și 

societatea europeană au nevoie pentru a rămâne competitive  și inovatoare, dar  și prin 

contribuția lor la promovarea coeziunii  și incluziunii sociale. Prin urmare, rolul-cheie al 

educației și formării ar trebui să se reflecte pe deplin în lucrările Consiliului care se vor 

desfășura pe parcursul noului „semestru european” instituit de la începutul anului 2011. Cu 

sprijinul Comisiei, Consiliul ar trebui să se asigure, în special, că sunt abordate în detaliu 

chestiuni precum măsurile de politică și reformele în domeniul educației și formării, 

contribuția acestora la obiectivele europene  și schimbul de bune practici în materie de 

politici.  

2. Procesul de la Copenhaga, ale cărui priorități strategice pentru următorul deceniu 

au fost revizuite în cadrul Reuniunii Ministeriale de la Bruges din decembrie 2010, 

evidențiază faptul că educația  și formarea profesională (EFP) au un rol-cheie în sprijinirea 

obiectivelor Strategiei Europa 2020 prin asigurarea unor competențe  și aptitudini 

relevante  și de înaltă calitate. 

3. Două dintre inițiativele emblematice propuse în cadrul Strategiei Europa 2020 au o 

relevanță deosebită pentru educație și formare - în primul rând, inițiativa „Tineretul în 

mișcare”, care are scopul de a ajuta tinerii să își valorifice pe deplin potențialul în educație  

și formare  și, astfel, să  își îmbunătățească perspectivele de ocupare a unui loc de muncă. 

Este nevoie urgentă  să se asigure reducerea numărului de tineri care părăsesc timpuriu  

școala, posibilitatea pentru toți tinerii de a dobândi competențele de bază necesare pentru 

educația viitoare  și sporirea posibilităților de învățare în diferite etape ulterioare ale vieții.  

În ceea ce privește părăsirea timpurie a  școlii este un fenomen complex, influențat de 

factori educaționali, individuali și socio-economici. Abordarea acestei probleme impune 

măsuri preventive și compensatorii, cum ar fi „a doua  șansă” la educație, precum  și o 

strânsă coordonare între sectoarele educației  și formării  și alte politici conexe. 

 Printre măsurile prin care se pot obține schimbările dorite se pot număra: 

îmbunătățirea educației copiilor de vârstă mică, actualizarea programelor de învățământ, 

îmbunătățirea formării cadrelor didactice, metode de predare inovatoare, sprijin 

individualizat – în special pentru grupurile dezavantajate, inclusiv pentru migranți  și romi 

–  și o cooperare mai strânsă cu familiile și cu comunitățile locale. 
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Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2009 privind 

stabilirea unui cadru european de referinţă pentru asigurarea calităţii în educaţie şi formare 

profesională.  

Cadrul european de referinţă pentru asigurarea calităţii este un nou instrument de 

referinţă menit să sprijine autorităţile statelor membre să promoveze şi să monitorizeze 

îmbunătăţirea sistemelor lor de educaţie şi formare profesională (EFP). 

Mecanismele de asigurare a calităţii pot fi folosite ca o abordare sistematică pentru 

modernizarea sistemelor educaţionale, în special prin îmbunătăţirea eficacităţii formării. 

Prin urmare, acestea ar trebui să stea la baza fiecărei iniţiative politice în domeniul EFP. 

Statele membre sunt invitate să dezvolte şi să utilizeze acest instrument în mod 

voluntar. Principalii utilizatori ai cadrului de referinţă vor fi autorităţile naţionale şi 

regionale, precum şi organismele publice şi private responsabile cu asigurarea şi 

îmbunătăţirea calităţii EFP. 

Recomandarea pune accentul pe o cultură a îmbunătăţirii calităţii şi a 

responsabilităţii la toate nivelurile şi anume la nivelul sistemelor EFP, al furnizorilor EFP şi 

la nivelul acordării calificărilor. Cadrul european de referinţă pentru asigurarea calităţii în 

educaţie şi formare profesională acordă importanţă autoevaluării sistematice. Cadrul 

include mecanisme de evaluare internă şi externă care trebuie definite de statele membre. 

Aceasta va permite colectarea de feedback în legătură cu progresele realizate. 

 

Comunicarea Comisiei către Consiliu şi către Parlamentul European din 3 august 2007 

– „Îmbunătăţirea calităţii formării profesorilor”. Comisia face un bilanț al situației în ceeace 

privește formarea profesorilor în Uniunea Europeană și identifică metode de îmbunătățire 

a condițiilor existente. Scopul avut în vedere este de a se asigura că predarea furnizată este 

de înaltă calitate, că răspunde provocărilor actuale și este mai bine adaptată la societatea 

cunoașterii. 

Calitatea procesului de predare reprezintă un element-cheie în realizarea obiectivelor 

de la Lisabona în materie de coeziune socială, creştere economică şi competitivitate. 

Cadrele didactice trebuie să fie capabile să ofere o educaţie de înaltă calitate pentru a 

permite cetăţenilor UE să dobândească cunoştinţe şi competenţe de care vor avea nevoie în 

viaţa privată şi profesională. 

Competenţe necesare: 

Investiţiile existente în formarea şi dezvoltarea continuă a cadrelor didactice 

sunt insuficiente. Durata minimă de instruire obligatorie nu depăşeşte cinci zile pe an în 

niciun stat membru. Cu toate că participarea la cursuri de formare continuă este obligatorie 

pentru profesorii din 11 state membre, rata de participare a cadrelor didactice la astfel de 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11108_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11108_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11101_ro.htm
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formări profesionale este prea scăzută pentru a obţine un nivel de dezvoltare continuă în 

rândul cadrelor didactice. 

Sistemele existente de formare a profesorilor din statele membre nu promovează 

dobândirea de noi competenţe pedagogice, care au devenit necesare ca urmare a 

schimbărilor în educaţie şi în societate, în general. 

Cu toate că profesorilor li se solicită să ofere cunoştinţe de bază, acestora li se solicită, 

de asemenea, să se asigure, printre altele, că: 

 nevoile specifice ale fiecărui cursant sunt luate în considerare; 

 tinerii devin cursanţi pe deplin autonomi pe toată durata vieţii; 

 toţi tinerii dobândesc competenţe-cheie; 

 predarea este adaptată unui mediu multicultural; 

 sunt utilizate noile tehnologii. 

Un cadru de acţiune comun 

Profesia de cadru didactic are caracteristici comune pe teritoriul UE. În consecinţă, 

este posibil să se ajungă la o viziune comună a tipurilor de competenţe de care au nevoie 

profesorii şi să se facă acest lucru pe baza unor principii. 

Prin urmare, Comisia propune statelor membre un pachet de orientări în vederea 

elaborării măsurilor care urmăresc: 

 să asigure că reglementările existente pentru formarea iniţială şi continuă a 

profesorilor este bine coordonată în cadrul unui sistem coerent ce beneficiază de 

resurse suficiente; 

 să se asigure că profesorii au o gamă completă de cunoştinţe, atitudini şi 

competenţe pedagogice pentru a putea ajuta tinerii să îşi pună în valoare întregul 

lor potenţial; 

 promovarea statutului şi recunoaşterii profesiei de cadru didactic; 

 crearea unor programe de formare profesională a profesorilor la nivel de masterat 

şi doctorat (precum şi de licenţă); 

 încurajarea practicilor de reflecţie şi cercetare pentru cei din cadrul profesiei; 

 să investigheze dacă nivelul calificărilor şi gradul de experienţă practică solicitate 

pentru un post de profesor trebuie sporite. 

Comisia intenţionează să adopte următoarele măsuri în scopul de a sprijini statele 

membre în eforturile acestora de a-şi reforma sistemele de formare a profesorilor: 

 să asigure că programele sale de acţiune sprijină statele membre în eforturile lor de 

îmbunătăţire a organizării şi conţinutului sistemului de formare a profesorilor; 

 să dezvolte indicatori în acest domeniu; 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_ro.htm
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 să contribuie la crearea şi difuzarea de noi cunoştinţe în domeniul predării şi în 

sectorul formării profesorilor. 

 

Concluziile Consiliului  și ale reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în 

cadrul Consiliului, din 26 noiembrie 2009 privind dezvoltarea rolului educației. Se stabilesc 

șapte acțiuni prioritare:  

1. Dezvoltarea unei mai mari coerențe între politicile din domeniile educației, cercetării 

și inovării. Este necesară o elaborare de politici mai coerentă la nivel european  și la nivelul 

statelor membre, care să integreze pe  deplin cele trei componente ale triunghiului 

cunoașterii. Politicile din domeniile educației, cercetării și inovării ar trebui să se 

consolideze reciproc pentru a asigura dezvoltarea unui  triunghi al cunoașterii pe deplin 

funcțional  și pentru a accelera tranziția spre o autentică economie  și societate bazate pe 

cunoaștere. În cadrul procedurilor de raportare existente ca parte a metodei deschise de 

coordonare, Comisia ar trebui să raporteze Consiliului cu privire la măsurile luate în 

domeniile educației, cercetării și inovării pentru a sprijini integrarea în triunghiul 

cunoașterii. Raportul ar trebui să includă identificarea obstacolelor  și sugestii pentru 

dezvoltarea viitoare. 

2. Accelerarea reformei pedagogice. Statele membre ar trebui să încurajeze instituțiile 

educative și de formare pentru a se asigura că programa academică, precum  și metodele 

de predare și examinare de la toate nivelurile de învățământ, inclusiv la nivel de doctorat, 

încorporează și încurajează creativitatea, inovarea și spiritul antreprenorial. Acest lucru se 

poate obține, de exemplu, prin dezvoltarea permanentă de programe academice în 

cooperare cu instituțiile de cercetare, sectorul economic și cu alți parteneri, după caz. 

 

Comunicarea Consiliului Europei și a Parlamentului European din 8.09.2006 privind 

Eficienţa şi echitatea sistemelor europene de educaţie şi formare. Comisia prezintă statelor 

membre propuneri bazate pe experiențele naționale și activitățile de cercetare pentru o 

educație și o formare de calitate fondate pe principiile eficienței și echității. Astfel, 

recomandă adoptarea unor politici educaţionale şi de formare pentru învățământul 

preuniversitar: 

Învăţământul preşcolar se dovedeşte a fi esenţial pentru etapele ulterioare ale 

învăţării, în special în ceea ce priveşte rezultatele şi socializarea. Acesta ajută la prevenirea 

abandonului şcolar, la îmbunătăţirea echităţii rezultatelor şi la creşterea nivelului general 

de competenţe, dar şi la reducerea costurilor în alte domenii (şomaj, infracţionalitate etc.). 

De aceea, urmând exemplul anumitor state membre ca Belgia sau Italia, învăţământul 

preşcolar trebuie să fie însoţit de programe de intervenţie precoce pentru a sprijini 

persoanele cel mai defavorizate. În plus, pentru a consolida eficacitatea acestor programe, 
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ele trebuie să fie însoţite şi de alte măsuri de intervenţie, cum ar fi învăţarea limbilor 

străine sau sprijinul pentru adaptarea socială. 

Astfel de programe trebuie să fie adaptate perioadei preşcolare, ţinând seama de 

natura învăţământului oferit (învăţare, competenţe individuale şi sociale) şi de aspectele 

pedagogice (îmbunătăţirea ofertei de educatori, angajamentul parental etc.). Angajamentul 

parental poate fi şi el susţinut prin programe speciale de educaţie parentală şi de 

sensibilizare a persoanelor marginalizate. 

Învăţământul primar şi secundar trebuie să fie orientat spre calitatea formării de bază 

pentru toţi. Cu alte cuvinte, învăţământul de bază şi competenţele-cheie trebuie să fie 

garantate în mod echitabil pentru toţi într-o societate bazată pe cunoaştere. Astfel, anumite 

proceduri, cum ar fi „tracking-ul” precoce, adică regruparea elevilor de 10-12 ani în 

programe diferenţiate în funcţie de aptitudini, ar trebui să fie evitate, deoarece constituie o 

sursă de inechitate, în special pentru persoanele defavorizate şi comunităţile de imigranţi. 

Au fost create sisteme centrale de responsabilizare pentru a completa autonomia 

sporită acordată instituţiilor şcolare în numeroase state membre. Această combinaţie între 

autonomia instituţională şi responsabilizare s-a dovedit a fi pozitivă în ceea ce priveşte 

eficacitatea. Totuşi, trebuie să se asigure că standardele şi criteriile de evaluare ţin seama 

de echitate şi de difuzarea rezultatelor. 

Şi în acest caz, se asigură eficienţa şi echitatea dacă natura învăţământului şi metodele 

pedagogice sunt adaptate, în special prin politici de recrutare care să asigure un 

învăţământ de calitate. În plus, trebuie să se încurajeze colaborarea între profesori, părinţi 

şi serviciile de asistenţă socială, în special prin strategii actualizate de incluziune socială 

bazate pe o abordare pedagogică. 

 

Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii 2007-2013 

Obiectivul programului de acţiune în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii 2007-

2013 este dezvoltarea şi favorizarea schimburilor reciproce, cooperarea şi mobilitatea, 

astfel încât sistemele de educaţie şi formare profesională să devină un model de calitate la 

nivel mondial, în conformitate cu Strategia de la Lisabona. Astfel, acesta contribuie la 

dezvoltarea Comunităţii ca o societate avansată bazată pe cunoaştere, caracterizată de o 

dezvoltare economică durabilă, însoţită de o creştere cantitativă şi calitativă a numărului 

locurilor de muncă şi de o mai mare coeziune socială. 

Pentru a realiza acest obiectiv general, programul urmăreşte obiective specifice 

privind învăţarea pe tot parcursul vieţii în Uniunea Europeană (UE), care vizează: 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_ro.htm
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 să contribuie la dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii de calitate şi să 

promoveze un nivel de performanţă ridicat, inovarea şi o dimensiune europeană a 

sistemelor şi practicilor în domeniu; 

 să sprijine realizarea unui spaţiu european al învăţării pe tot parcursul vieţii; 

 să ajute la îmbunătăţirea calităţii, atractivităţii şi accesibilităţii posibilităţilor de 

învăţare pe tot parcursul vieţii; 

 să consolideze contribuţia învăţării pe tot parcursul vieţii la coeziunea socială, la 

cetăţenia activă, la dialogul intercultural, la egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei 

şi la împlinirea personală; 

 să ajute la promovarea creativităţii, competitivităţii, capacităţii de inserţie 

profesională şi a dezvoltării spiritului antreprenorial; 

 să contribuie la creşterea participării la învăţarea pe tot parcursul vieţii a 

persoanelor de toate vârstele, inclusiv a celor cu nevoi speciale şi a grupurilor 

defavorizate; 

 să promoveze învăţarea limbilor străine şi a diversităţii lingvistice; 

 să sprijine dezvoltarea resurselor bazate pe TIC; 

 să consolideze rolul învăţării pe tot parcursul vieţii în crearea unui sentiment de 

cetăţenie europeană, bazat pe respectul pentru valorile europene, precum şi 

toleranţa şi respectul faţă de alte popoare şi culturi; 

 să promoveze cooperarea în ceea ce priveşte asigurarea calităţii în toate sectoarele 

educaţiei şi formării profesionale; 

 să îmbunătăţească calitatea acestora, încurajând o utilizare optimă a rezultatelor şi 

a produselor şi proceselor inovatoare, precum şi schimburile de bune practici. 

 

Comunicarea Comisiei din 10 ianuarie 2003 - Investiţiile eficiente în educaţie şi 

formare: un imperativ pentru Europa. Această comunicare are ca scop propunerea unui 

regim de investiţii mai eficient în educaţia şi formarea din Europa. De asemenea, aceasta 

propune statelor membre implementarea de parteneriate şi de stimulente pentru o 

creştere susţinută a investiţiilor făcute de către întreprinderi şi de către persoanele fizice. 

Pentru ca sistemele de educaţie şi formare să poată îndeplini un rol decisiv în atingerea 

obiectivului strategic stabilit cu ocazia Consiliului European de la Lisabona, şi anume acela 

de a transforma Uniunea Europeană (UE) în cea mai competitivă şi mai dinamică economie 

a cunoaşterii din lume, statele membre sunt încurajate să investească resurse suficiente şi 

să facă astfel încât acestea să fie ţintite şi gestionate în modul cel mai eficient posibil. 

Într-un context internaţional foarte concurenţial şi dinamic, politica de investiţii în 

educaţie şi formare trebuie să ia în considerare noile exigenţe ale societăţii cunoaşterii. În 

prezent, UE pare să prezinte un anumit decalaj faţă de Statele Unite, decalaj care se 

manifestă mai ales prin incapacitatea de a atrage şi de a reţine talentele în Europa. 

Decalajul de productivitate dintre UE şi Statele Unite continuă să se adâncească. Pentru a 

inversa această tendinţă, sunt necesare investiţii suplimentare, nu numai în domeniul 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11054_ro.htm
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cercetării-dezvoltării şi al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), ci şi în sistemul 

educativ şi formativ european, în ansamblul său. 

 

222...   CCCooonnnttteeexxxttt   iiinnnttteeerrrnnn   îîînnn   dddooommmeeennniiiuuulll    eeeddduuucccaaaţţţiiieeeiii   

---   dddooocccuuummmeeennnttteee   dddeee   rrreeefffeeerrriiinnnţţţăăă ,,,    ppprrriiiooorrriiitttăăăţţţiii   şşşiii    pppooollliiitttiiiccciii    eeeddduuucccaaaţţţiiiooonnnaaallleee   ---   

 

 

În demersurile de integrare europeană, România sprijină eforturile depuse pentru 

iiimmmpppllleeemmmeeennntttaaarrreeeaaa   aaasssiiiggguuurrrăăărrriiiiii    cccaaallliiitttăăăţţţiiiiii    îîînnn   eeeddduuucccaaaţţţiiieee . Ţinând cont de caracterul deschis şi formativ 

al evaluării şi de spiritul de angajare personală pe care managementul calităţii îl poate 

determina în comunităţile şcolare, demersul de introducere a sistemelor de management şi 

asigurarea calităţii poate induce societăţii mai multă încredere în educaţie, o mai bună 

preţuire a educaţiei ca serviciu public, ale cărui obiective sunt dezvoltarea personalităţii, 

obţinerea unor şanse profesionale mai bune, o mobilitate socială şi ocupaţională, realizare 

profesională. Educaţia trebuie să se desfăşoare pe tot parcursul vieţii, în cursul unei 

multitudini de experienţe de învăţare, contribuind la creşterea coeziunii sociale, la 

combaterea excluderii, a dificultăţilor demografice şi de dezvoltare.   

Astfel, dintre principiile generale şi realităţile identificate, ce reprezintă provocări 

pentru viitor, pot fi amintite: 

 Calitatea educaţiei trebuie să fie asigurată la toate nivelele şi în toate domeniile 

educaţionale, inclusiv la nivelul obiectivelor, metodelor şi nevoilor diferite; 

 Curriculum-ul predat trebuie corelat cu dezvoltarea societăţii; 

 Calitatea educaţiei înseamnă calitatea serviciilor oferite; 

 Sistemele de asigurare a calităţii trebuie să fie flexibile şi adaptabile la nou. 

 

Având în vedere importanţa realizării acestor obiective majore toate preocupările 

factorilor decizionali naţionali sunt focalizate pe implementarea reformelor sistemelor de 

educaţie, a formării profesionale şi a tineretului.  
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PPPrrriiiooorrriiitttăăăţţţiii    şşşiii    pppooollliiitttiiiccciii   eeeddduuucccaaaţţţiiiooonnnaaallleee   îîînnn   RRRooommmââânnniiiaaa 

 

Politicile şi priorităţile majore ale sistemului de învăţământ din România au evoluat în 

ultimii ani în încercarea de a face faţă cerinţelor noi şi provocatoare ale unei democraţii în 

dezvoltare şi ale unei economii în tranziţie. Conform Constituţiei, învăţământul de stat este 

gratuit la toate nivelurile, iar accesul la educaţie este garantat tuturor, indiferent de poziţia 

socială, etnie, sex sau religie. 

Asigurarea învăţământului gratuit presupune absenţa taxelor în învăţământul de stat, 

manuale gratuite pentru ciclul obligatoriu şi pentru copiii dezavantajaţi de la liceu şi 

învăţământul profesional (acei copii care provin din familii cu venituri sub media naţională) 

şi asistenţă medicală şi psihologică gratuită pentru toţi copiii la toate nivelurile, de la 

învăţământul preşcolar până la liceu. Bugetul de stat finanţează salariile personalului din 

învăţământ de la toate nivelurile. Bugetul statului cooperează cu autorităţile locale în 

finanţarea căminelor, a cantinelor şi a activităţilor din afara şcolii, de tipul activităţilor 

ştiinţifice, sportive, artistice şi de creaţie. Autorităţile locale răspund de întreţinerea şi 

repararea clădirilor, dar pot ajuta instituţiile învăţământ şi în alte moduri. Legea Educației 

Naționale prevede că autorităţile locale sunt responsabile de procurarea materialelor, 

reparaţii, perfecţionare şi noi investiţii, în timp ce MECTS asigură fondurile pentru salarii şi 

manuale. 

Alte politici de stat asigură transportul şi cazarea elevilor care nu sunt din localitate; 

inclusiv transportul pe calea ferată pentru elevii la învăţământul de zi. Bugetul de stat este, 

de asemenea, parţial responsabil pentru biblioteci, cluburi şi tabere şcolare, burse de merit şi 

sociale. 

Alte două priorităţi ale sistemului de învăţământ din România sunt asigurarea 

drepturilor la exprimarea culturală şi folosirea limbii materne, precum şi organizarea de 

activităţi educaţionale în zonele defavorizate din punct de vedere economic. Prima prioritate 

îşi găseşte expresia în drepturile minorităţilor (inclusiv a grupurilor cu nevoi educaţionale 

speciale) de a fi educate în limba maternă (un domeniu în care România este recunoscută ca 

un lider mondial), încorporarea istoriei şi tradiţiilor fiecărei minorităţi în curriculum şi 

materialele didactice, asigurarea de manuale gratuite pentru învăţământul obligatoriu în 

limba maternă a fiecărei minorităţi, indiferent de mărimea acesteia (politică ce dă naştere 

unor probleme legate de costuri) şi pregătirea cadrelor didactice în limbile minorităţilor 

naţionale.  

Această sensibilitate nu se manifestă totuşi şi în cazul rromilor. Se pare că există o mare 

diferenţă în privinţa cifrelor care indică frecvenţa şi rezultatele şcolare ale rromilor 

comparativ cu ceilalţi copii, dar nu există date certe sau programe care să corecteze această 

situaţie. Pentru a rezolva situaţia, au fost alocate locuri speciale pentru populaţia rromă, 

există inspectori care monitorizează educaţia rromilor, odată cu oferirea de posibilităţi de 

studiu al limbii (în cooperare cu organizaţii neguvernamentale).  
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Reforma educaţiei stabileşte o structură instituţională şi distribuirea responsabilităţii 

decizionale. Ea prevede ca actualele inspectorate şcolare să se axeze în totalitate pe asigurarea 

calităţii , să asigure respectarea direcţiilor şi standardelor naţionale şi să aducă la cunoştinţă 

publicului rapoartele sale.  

Unităţile şcolare vor fi administrate local astfel încât să facă faţă nevoilor locale şi vor fi 

solicitate să-şi definească şi să-şi publice planurile, realizate împreună cu administraţia 

locală şi care vor fi utilizate ca bază pentru inspecţii. Unităţile şcolare şi administraţia locală 

ar putea să-şi co-administreze bugetele pentru obiective pe termen scurt şi lung, să ia decizii 

cu privire la personal şi să aibă libertate deplină în stabilirea salariilor conform condiţiilor 

locale, să răspundă de întreţinerea clădirilor şi pregătirea personalului conform nevoilor în 

acest sens. Acolo unde se justifică, unităţile şcolare ar putea păstra fondurile necheltuite în 

anul fiscal curent. Şcolile rurale, în mod special, s-ar bucura de o nouă autonomie şi ar fi 

grupate în jurul unei şcoli pilot care ar deveni o unitate autonomă cu un comitet de 

conducere comun. 

Un nou model de inspecţie definește tipurile şi formele de inspecţie, periodicitatea şi 

metodologia acesteia, inclusiv formele standardizate de inspecţie. Standardele curriculare 

naţionale ar reprezenta premisa fundamentală pentru autonomie. Inspecţiile ar utiliza 

criterii publicate, puse la dispoziţia părinţilor şi şcolilor în mod gratuit prin rapoarte 

publicate care ar putea conduce spre planuri de acţiune. Inspecţiile ar putea determina 

nivelul la care este implementat curriculumul naţional şi măsura în care curriculumul local 

satisface nevoile locale, asigurându-se în acelaşi timp dacă sunt satisfăcute standardele 

naţionale pentru facilităţi educaţionale, finanţe, evaluare, management şi relaţii cu 

comunitatea. 

Inspecţiile ar evalua calitatea pedagogică şi rezultatele elevilor, ar consulta părinţii şi 

comunitatea pentru a vedea dacă şcoala prestează serviciile potrivite. Inspectoratul şcolar ar 

evalua managementul general al unităţii şcolare, modalitatea în care aceasta utilizează 

resursele umane, fizice, informaţionale şi financiare. 

Obiectivul primar în reforma inspectoratului ar fi trecerea de la evaluarea profesorului 

individual la evaluarea instituţiei şi a proceselor, la identificarea punctelor forte şi a 

punctelor slabe, aşa încât şcolile să-şi îmbunătăţească serviciile pe care le prestează şi nivelul 

de performanţă al elevilor. Procesul de inspecţie şi de raportări ar determina asigurarea unei 

evaluări externe riguroase şi prin identificarea problemelor cheie pentru acţiune. Rezultatele 

inspecţiilor ar asigura o bază pentru evaluarea naţională a şcolilor şi pentru raportul anual al 

ministrului, prin recomandări de măsuri speciale ce trebuie adoptate de către MECTS în 

administraţia şcolară, sau prin oferirea de sprijin pentru o şcoală care nu reuşeşte să asigure 

un standard acceptabil de educaţie. 

Sistemul de evaluare a performanţei unei şcoli este necesar pentru evaluarea elevilor şi 

pentru stabilirea stimulentelor şi premierilor pentru echipele de predare care prezintă 

rezultate îmbunătăţite ale predării. 
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Un sistem de management al informaţiei educaţionale trebuie să acopere indicatorii 

interni de performanţă şcolară, indicatorii judeţeni de performanţă inter-şcolară, 

informaţiile locale şi naţionale pentru planificare, precum şi datele relevante pentru deciziile 

la nivel local şi naţional. 

Toate şcolile ar trebui să aibă un sistem real de management al performanţei şcolare, 

care să includă şi rezultatele elevilor. Pentru ca sistemul de management să fie eficient, 

trebuie să existe standarde de performanţă şi criterii de evaluare. Rolurile şi 

responsabilităţile personalului trebuie să fie definite pe baza unui plan de dezvoltare a şcolii 

care să definească obiectivele şcolii şi criteriile de măsurare a succesului în ceea ce priveşte 

atingerea acestor obiective. Aceasta implică un sistem de evaluare aplicabil tuturor şcolilor. 

Pentru îmbunătăţirea competenţei profesorilor şi a rezultatelor elevilor, profesorii şi 

directorii de şcoli trebuie să-şi stabilească obiective personale, care să fie integrate celorlalte 

eforturi de îmbunătăţire a activităţii şcolii. Nevoile de dezvoltare profesională ale 

personalului didactic trebuie abordate mai susţinut şi mai sistematic. Administraţia centrală 

are nevoie de standarde de finanţare naţionale pentru sistemul şcolar şi de indicatori de 

măsurare a eficienţei sale în general. 

 

Posibile măsuri şi direcţii de acţiune propuse de minister care pot conduce  la creşterea 

accesibilităţii învăţământului 

Direcţiile de acţiune propuse de ministerul de resort sunt structurate pe componentele 

sistemului de învăţământ la nivelul cărora am identificat probleme, dezechilibre sau 

aspecte deficitare, aşa cum au fost ele prezentate mai sus: 

1. Finanţarea învăţământului 

Criteriile care ar trebui să devină prioritare în finanţarea instituţiilor şcolare, precum 

şi în verificarea şi evaluarea utilizării fondurilor sunt: 

 numărul de elevi care învaţă în şcoala respectivă, luându-se în calcul costul 

şcolarizării unui elev pe un an şcolar; 

 mediul socioeconomic în care funcţionează şcoala. 

 Alte măsuri în domeniul finanţării educaţiei ar putea viza crearea unui cadru 

legal, prin care şcoala să obţină venituri financiare extrabugetare, prin: 

 prestarea unor activităţi în folosul comunităţii, precum: cursuri de învăţarea 

limbilor străine, cursuri de informatică, activităţi sportive, orientare şcolară şi 

profesională, alfabetizarea populaţiei; 

 campanii de strângere de fonduri în beneficiul şcolii. Strângerea de fonduri nu 

constituie o practică obişnuită, în majoritatea şcolilor. Şcoala se comportă, mai 

degrabă, ca o organizaţie birocratică, decât ca una antreprenorială sau ca un ONG. 
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În general, la nivelul şcolilor nu există un comportament de prospectare a pieţei şi a 

resurselor locale, ci există o atitudine pasivă, de aşteptare a intervenţiei statului. 

Ar fi, probabil, utile cursuri de strângere de fonduri pentru cadrele didactice, care să 

stimuleze gândirea, în perspectiva autonomiei şi descentralizării şcolilor. 

2. Organizarea învăţământului 

La acest capitol, propunerile vizează, în primul rând, autonomia instituţională: 

 posibilitatea fiecărei instituţii şcolare de a angaja personalul didactic, în funcţie 

de propriile opţiuni şi interese, pe baza unor contracte pe termen limitat 

încheiate între cadrul didactic şi instituţia şcolară, cu posibilitatea prelungirii lui, 

în funcţie de aprecierile consiliului de administraţie, părinţilor şi elevilor; 

 creşterea autonomiei şcolilor, dar şi a cadrelor didactice la clasă, în vederea 

adoptării celor mai eficiente metode de învăţare, în funcţie de nivelul clasei; 

 salarizarea cadrelor didactice în funcţie de performanţele obţinute şi mai puţin în 

funcţie de vechimea în muncă, încurajându-se astfel orientarea tinerilor spre 

profesia de cadru didactic, reducerea fluctuaţiilor de personal didactic; 

 întărirea rolului consilierilor pe probleme de orientare şcolară şi profesională 

(existenţa în fiecare şcoală, sau cel puţin la nivel de şcoală coordonatoare, a unui 

cabinet OSP). 

Un alt domeniu care necesită suport major îl constituie învăţământul rural. 

La acest capitol, direcţiile de acţiune ar trebui să vizeze: 

– infrastructura, acoperirea teritorială cu unităţi de învăţământ, dotarea şi renovarea 

acestora (atragerea resurselor locale în completarea celor de la bugetul statului); 

– transportul elevilor, bursele sociale şi asigurarea, pentru cei care doresc să urmeze în 

altă localitate învăţământul secundar, a cazării în căminele unităţilor de învăţământ (în 

prezent, subfinanţate şi subdimensionate); 

– resursele umane: calificarea acestora şi motivarea cadrelor didactice, pentru a se 

putea orienta spre învăţământul rural, cadre calificate; 

– creşterea şanselor educaţionale ale copiilor/tinerilor provenind din acest mediu 

(prin măsuri complementare de suport social al familiilor). 

O altă mare provocare pentru actualul sistem educaţional din România o constituţie 

adaptarea politicilor educaţionale şi a sistemului şcolar la cerinţele societăţii şi ale pieţei 

muncii, în vederea creşterii semnificaţiei sociale şi profesionale a instituţiei şcolii şi a 

valorizării personale a copiilor/tinerilor provenind din segmentele vulnerabile ale 

societăţii.  
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În situaţia actuală, perspectivele de integrare pe piaţa muncii pentru elevii provenind 

din aceste medii sunt foarte scăzute, având în vedere faptul că aceştia au şanse reduse de 

finalizare a unui ciclu şcolar cu o specializare profesională, deci, implicit, prezintă riscuri 

majore de excludere de pe piaţa muncii actuale. Instituţia şcolii ar trebui să reducă 

decalajul existent în prezent între pregătirea pe care aceasta o oferă şi cerinţele societăţii 

româneşti în schimbare. 

 În momentul de faţă, singura „rută” care ar asigura şansele cele mai mari pe piaţa 

muncii şi pe cele de integrare socială este şcoală primară – liceu – facultate/ colegiu, care 

este însă inaccesibilă unui număr foarte mare de copii, provenind din medii defavorizate. 

3. Colaborarea cu autorităţile locale şi comunitatea 

Posibilele măsuri care să faciliteze colaborarea cu autorităţile locale şi comunitatea ar 

putea consta în: 

 Campanii de conştientizare a beneficiilor şcolarizării. Costurile sunt mai scăzute 

şi eficienţa unui astfel de tip de campanie este mai ridicată atunci când avem de-a 

face cu o campanie directă şi nu cu una mediată. Campania directă ar putea 

include vizite la domiciliul elevilor, propaganda vizuală (afişe, revista şcolii), 

distribuirea de materiale promoţionale (rechizite) cu mesaj stimulativ, lectorate 

cu părinţii şi, în general, activităţile care solicită o mai mare implicare a părinţilor. 

 Creşterea rolului şcolii în viaţa comunităţii. Acest lucru s-ar putea face prin 

elaborarea de proiecte, de către cadrele didactice, menite să atragă resurse 

pentru comunitate. Cercetări anterioare arată că, deopotrivă, părinţii, profesorii 

şi reprezentanţii comunităţii ar fi interesaţi să fie antrenaţi în a urma cursuri care 

să le ofere informaţii despre potenţiali finanţatori, scriere de proiecte, realizare 

de parteneriate ş.a. 

 Programe de educaţie a adulţilor, care să aibă ca obiective creşterea nivelului 

cunoştinţelor, pentru a-i putea ajuta şi supraveghea pe copii în sarcinile şcolare, 

revalorizarea rolului şcolii în societate şi în strategiile de viaţă, realizarea unei 

mai bune comunicări cu şcoala. Acest tip de programe ar putea contribui la 

creşterea nivelului de educaţie al părinţilor, care am văzut că reprezintă o 

problemă pentru cei din mediul rural. 

4. Colaborarea cu familiile 

La nivelul fiecărei instituţii şcolare, părinţii elevilor ar trebui: 

 să participe la luarea deciziilor privind curriculumul la decizia şcolii şi să fie 

consultaţi cu privire la stabilirea vacanţelor copiilor, în conformitate cu 

prevederile referitoare la flexibilizarea anului şcolar; 

 să identifice, alături de profesori, soluţiile pentru reducerea eşecului şcolar; 

 să deţină un rol decisiv în procesul de orientare şcolară şi profesională a elevilor; 

 să fie informaţi cu privire la diversele facilităţi acordate elevilor pentru 

continuarea studiilor, să fie sprijiniţi în realizarea documentaţiei necesare; 
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 invitaţi şi încurajaţi să participe la activităţi şcolare şi extraşcolare ale elevilor 

(excursii, tabere pentru copii). 

 

5. Parteneriatul 

Este o măsură care poate facilita procesul de inserţie socială şi profesională a tinerilor. 

Instituţiile şcolare pot încheia contracte cu diverşi agenţi economici de stat şi privaţi, în 

vederea susţinerii sistemului educativ prin: 

 asigurarea stagiilor de practică ale elevilor, astfel încât să faciliteze trecerea 

acestora de la şcoală la piaţa forţei de muncă; implicarea şcolii în prospectarea 

pieţei de muncă locale/ regionale, orientarea profesională a elevilor şi     

acordarea de sprijin/ asistenţă din partea şcolii în găsirea unui loc de muncă; 

 susţinerea unor cursuri de pregătire profesională de către specialişti din diverse 

domenii de activitate; 

 adiţional, introducerea în şcoală a unor ateliere de meserii, eventual meserii 

tradiţionale pentru o anumită zonă rurală, ar facilita dobândirea unor abilităţi 

practice, a unei meserii, de către elevii care nu pot atinge un nivel mai înalt de 

şcolaritate. 

Calitatea educaţiei în mediile defavorizate se poate realiza prin creşterea locului pe 

care curriculum-ul la decizia şcolii (CDŞ) îl ocupă în prezent. Un CDŞ flexibil şi consistent ar 

putea rezolva o serie de probleme pe care curriculum-ul naţional trunchi comun nu le 

poate soluţiona şi anume: problemele de adaptare şcolară care presupun diferenţierea sau 

chiar individualizarea ofertei educaţionale, îmbunătăţirea legăturilor cu comunitatea şi 

responsabilizarea acesteia vis-a-vis de educaţie prin intermediul proiectelor comunitare, 

depăşirea segmentărilor academice artificiale şi a specializărilor înguste prin crearea 

zonelor de integrare curriculară şi oferirea de cunoştinţe utile elevilor pentru confruntarea 

cu viaţa reală. 

O altă linie de dezvoltare dintr-un curriculum flexibil este iniţierea şi extinderea 

ofertei recuperatorii, adică existenţa de programe, planuri, programe de învăţământ în 

regim şansa a doua pentru acei copii care au abandonat şcoala la un anumit moment al 

parcursului şcolar, oferirea posibilităţii de completare a studiilor, a pre-profesionalizării şi 

profesionalizării. 

Profilul ideal al profesorului ar include în această perspectivă viziunea 

transdisciplinară, capacităţi crescute de relaţionare, spirit inovativ, originalitate, abilitatea 

utilizării eficiente a unor resurse didactice limitate. 

O educaţie de calitate în mediile defavorizate mai presupune şi existenţa serviciilor 

de orientare şcolară şi consiliere, materiale educaţionale adecvate, formarea iniţială şi 

continuă a cadrelor didactice. 
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Promovarea unei politici orientate spre client in cadrul unui sistem al calităţii se poate 

realiza prin dezvoltarea unor proceduri specifice de identificare a necesităţilor clienţilor, prin 

eleborarea unor standarde şi proceduri, precum şi prin măsurarea gradului în care rezultatele 

obţinute de instituţia de învăţământ sunt în concordanţă cu obiectivele stabilite. 

În politica “orientării pe client” este absolut necesară stabilirea unor proceduri 

concrete de consultare/participare a elevilor şi părinţilor la elaborarea ţintelor strategice, 

programelor şi acţiunilor concrete, la funcţionarea concretă a şcolii, la luarea deciziilor 

importante, evaluare etc. 

Sistemele şi procedurile de asigurare a calităţii se referă, de regulă, la:  

 Proiectarea şi planificarea dezvoltării unităţii şcolare: cum anume se stabilesc 

ţintele strategice şi strategiile de dezvoltare, care sunt responsabilităţile, 

mecanismele şi procedurile decizionale, cine participă la luarea deciziilor, cum 

sunt deciziile respective aduse la cunoştinta comunităţii şi cum este creat 

consensul în jurul acestor ţinte strategice etc. ;  

 Implementarea programelor şi acţiunilor stabilite şi monitorizarea funcţionării 

unităţii şcolare : cine răspunde şi cine participă, care sunt metodele şi 

instrumentele de monitorizare şi feed-back, cum se asigură participarea 

“purtătorilor de interese” la monitorizare, cum este preluat feed-back-ul acestora 

etc. 

 Evaluarea modului în care funcţionează şi se dezvoltă unitatea şcolară, la 

revizuirea proiectelor, programelor şi la optimizarea funcţionării curente: care 

sunt metodele, instrumentele şi procedurile de evaluare, cine participă la 

evaluare şi cum anume, care sunt procedurile de revizuire a documentelor 

programatice şi cine participă la ele, care sunt mecanismele de avertizare 

timpurie. 

 

 Este evident faptul că şi sistemul de evaluare a calităţii trebuie conceput altfel decât 

suntem obişnuiţi. În primul rând, trebuie să asigure realizarea principalelor funcţii ale 

evaluării - anume: 

 Îmbunătăţirea activităţii curente - evaluarea trebuie să fie oportună, să 

împiedice apariţia disfuncţiilor majore şi, în acelaşi timp, să arate foarte clar ce a 

mers şi ce nu în activităţile trecute; 

 Asigurarea feedback-ului pentru grupurile semnificative de interes – rezultatele 

acţiunilor trebuie cunoscute de către elevi, părinţi, cadre didactice, manageri, 

comunitate în ansamblul ei, pentru ca toate aceste grupuri de interes să poată 

judeca dacă “investiţia” făcută (nu numai cea financiară) a dus sau nu la 

impactul scontat şi dacă merită continuată sau nu; 

 Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul 

unităţii şcolare pentru ca acestea să servească mai bine misiunii asumate. În 

ultimii ani,  în România şi la nivelul Uniunii Europene, necesitatea unei culturi a 
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autoevaluării este tot mai insistent afirmată şi încurajată prin politicile 

educaţionale.  

Autoevaluarea este considerată ca dimensiune fundamentală a „organizaţiei care 

învaţă”: evaluarea externă este, adesea, ineficientă şi tardivă într-o societate în care 

schimbarea este extrem de rapidă şi imprevizibilă, dar nu este lipsită de importanţă.  

           Deficienţele constatate în domeniul managementului  instituţiilor de învăţământ reies 

din orientarea acestuia spre soluţionarea şi atenuarea problemelor calităţii pe măsura 

apariţiei lor şi nu pe sporirea continuă a calităţii proceselor şi activităţilor ce generează 

aceste probleme, pe dualitatea structurilor organizatorice în învăţământ şi tendinţa de 

autoizolare a personalului şi subdiviziunilor funcţionale, pe imperfecţiunea proceselor de 

analiză şi măsurare a calităţii managementului instituţiei şi soluţionarea problemelor 

calităţii în frecvente cazuri după un model „de modernizare întârziată”. 

        Educaţia trebuie să ajute la rezolvarea unor probleme cu care se confruntă societatea 

contemporană. În acest scop, se impune perfecţionarea coerenţei interne a sistemelor 

educative cu societatea, dar şi asigurarea unei anumite stabilităţi şi continuităţi a acestora 

care să le asigure eficienţă pe termen lung. 

        La fel ca în toate ţările europene şi în România, calitatea educaţiei a devenit un domeniu 

de interes deosebit  având în vedere în primul rând decalajul naţional faţă de ţările 

dezvoltate şi necesitatea obţinerii unor finalităţi integrate în context european.  

În acest sens s-a trecut la promovarea unor politici şi proceduri compatibile de 

asigurare a calităţii predării şi învăţării în vederea creşterii competitivităţii globale a 

învăţământului . 

         În virtutea finalităţilor urmărite, orice instituţie de învăţământ este responsabilă, în 

mod autonom, de dezvoltarea unei culturi a calităţii, adică a unor politici, tehnici şi practici 

consecvent aplicate şi temeinic documentate pentru obţinerea acelor rezultate/performanţe 

care sunt concordante cu obiectivele fixate.  

        Printre standardele instituţionale ale asigurării calităţii se regăsesc:  

 existenţa unor mecanisme specifice de aprobare, monitorizare şi evaluare a 

programelor de studii şi a diplomelor,  

 evaluarea educabililor pe baza unor criterii şi proceduri publice aplicate în mod 

consecvent,  

 asigurarea de personal didactic suficient, competent şi calificat care să gestioneze 

predarea şi învăţarea,  

 resursele de învăţare oferite să fie adecvate şi specifice fiecărui program de studii, 

instituţiile să dispună de sisteme de date şi informaţii care probează calitatea.  

        Calitatea serviciilor educaţionale este un obiectiv social dorit, iar contribuţia sa la 

creşterea eficienţei de ansamblu a economiei este hotărâtore. 
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 Deşi cea mai largă idee răspândită cu privire la calitate este ca aceasta costă scump în 

ultimă instanţă, cercetările în domeniu au demonstrat că aceasta concepţie este falsă. 

       Asigurarea calităţii în educaţie presupune elaborarea standardelor de referinţă, normelor 

şi indicatorilor de performanţă în sistemul naţional de învăţământ având în vedere 

următoarele aspecte: 

 Calitatea sistemului naţional de învăţământ;  

 Calitatea serviciilor furnizorilor, reprezentanţi de unităţi şi instituţii de  

învăţământ; 

 Calitatea procesului de instruire şi de educare a elevilor este demonstrată de 

rezultatele învăţării, pe baza aplicării metodologiilor de dezvoltare a 

curriculumului, a metodelor de predare şi învăţare, a evaluării examinării şi 

certificării. 

     Printre factorii motivaţionali care determină instituţiile de învăţământ să se preocupe de 

problema calităţii se numără: 

 orientarea  spre performanţă şi creşterea competitivităţii instituţiilor de 

învăţământ pe piaţa serviciilor educaţionale  şi a absolvenţilor în piaţa resurselor 

de muncă; 

 expansiunea cheltuielilor destinate proceselor educaţionale şi de cercetare-

dezvoltare;  

 recunoaşterea pe piaţa europeană a calificărilor (titlurilor şi diplomelor) oferite 

de instituţiile din ţară; 

 dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii, implicarea totală a personalului 

în obţinerea performanţelor; 

 creşterea responsabilităţii pentru calitatea prestaţiilor instituţiilor de 

învăţământ. 

        

 Pentru a oferi un set de referinţe comune tuturor instituţiilor de învăţământ şi pentru a 

facilita compararea inter-instituţională în privinţa managementului instituţional şi în 

evaluarea externă a calităţii, s-au propus prin lege:  

i) standardele de referinţă;  

ii) indicii privind domenii de aplicabilitate;  

iii) necesitatea operării cu indicatori de performanţă.  

     Standardele de referinţă definesc normele de bază şi cadrul de evaluare a calităţii din 

orice instituţie.  

     Dintre acestea, cele mai relevante sunt : 
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a) Capacitatea instituţională, care se referă la organizarea internă şi la infrastructura 

disponibilă, care sunt proiectate astfel încât să realizeze misiunea şi obiectivele ce şi le-a 

fixat. Sunt avute în vedere politicile instituţionale şi modurile de aplicare a acestora în 

vederea obţinerii performanţelor propuse;  

b) Eficacitatea educaţională, care se referă la resursele interne şi externe pe care 

instituţia de învăţământ le mobilizează pentru a atinge performanţele dorite. Referinţa 

principală este reprezentată de procesele de predare a căror eficacitate este măsurată prin 

raportare la performanţele învăţării; 

ccc)))   MMMaaannnaaagggeeemmmeeennntttuuulll    cccaaallliiitttăăăţţţiiiiii  constă în mecanismele pe care instituţia de învăţământ le 

activează pentru a gestiona calitatea;  

 Primul standard vizează aspecte de organizare şi conducere integrală a instituţiei, al 

doilea se referă la resurse sau la inputuri necesare predării şi învăţării şi mai ales la modul 

de funcţionare a predării, învăţării şi examinării, pe când al treilea standard este menit să 

releve cum se gestionează calitatea, prin ce structuri şi practici. 

          Dificultăţile cu care se confruntă instituţiile de învăţământ în prezent referitoare la 

problematica managementului calităţii sunt:  

 lipsa strategiilor şi a politicii în domeniul managementului calităţii la nivel 

instituţional şi abordarea fragmentară a asigurării calităţii în detrimentul abordării 

sistemice, 

 insuficienţa informării şi instruirii personalului de toate nivelele în domeniul 

managementului calităţii şi sistemelor de calitate,  

 abordarea problemei calităţii de pe principii de identificare a neconformităţilor şi 

corectare a acestora în loc de prevenire a  apariţiei problemelor,  

 insuficienţa orientării spre necesităţile clienţilor şi partenerilor şi focalizarea pe 

posibilităţi interne, rezistenţă la schimbări şi  complexitatea promovării 

schimbărilor în mentalitate, atitudini, comportament. 

       În domeniul managementului   instituţiilor de învăţământ, deficienţele rezidă din: 

 orientarea spre soluţionarea şi atenuarea problemelor calităţii pe măsura apariţiei 

lor şi nu pe sporirea continuă a calităţii proceselor şi activităţilor ce generează 

aceste probleme; 

 dualitatea structurilor organizatorice în învăţământ şi tendinţa de autoizolare a 

personalului şi subdiviziunilor funcţionale; 

 imperfecţiunea proceselor de analiză şi măsurare a calităţii managementului 

instituţiei; 

 soluţionarea problemelor calităţii în frecvente cazuri după un model „de 

modernizare întârziată” etc. 
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           Practic, asigurarea calităţii şi managementul calităţii în educaţie constituie un domeniu 

de intervenţie care necesită cu precădere dezvoltarea şi implementarea sistemelor şi 

procedurilor interne de evaluare, de management şi asigurare a calităţii activităţilor de 

educaţie şi formare iniţială şi continuă, precum şi profesionalizarea activităţilor manageriale 

la nivelul furnizorilor de educaţie.  

Se are în vedere, în principal, activitatea instituţiilor şi a ofertanţilor de educaţie şi 

de formare din sistemul formal de educaţie. 

 Principalele acţiuni avute în vedere sunt:  

 crearea şi dezvoltarea sistemelor de asigurare şi management al calităţii în 

educaţie şi formare;  

 dezvoltarea unor programe de formare profesională în domeniul 

managementului educaţional şi în managementul calităţii; 

 dezvoltarea unor mecanisme de monitorizare a inserţiei absolvenţilor pe piaţa 

muncii în vederea ajustării ofertei educaţionale în concordanţă cu evoluţiile de pe 

piaţa muncii; crearea şi dezvoltarea unor mecanisme de asigurare şi 

managementul calităţii în educaţie în contextele nonformale şi informale de 

învăţare. 

            Calitatea educaţiei în şcoala românească vizează finalităţi ancorate în context 

european deschizând drumul către oportunităţile oferite de societatea europeană a 

cunoaşterii. Elevii, studenţii şi formatorii trebuie să conştientizeze necesitatea studiilor 

corespunzătoare care să poată fi folosite eficient în întreaga Europă.  

 

333...   CCCooonnnttteeexxxttt   gggeeennneeerrraaalll   lllaaa   nnniiivvveeellluuulll   JJJuuudddeeețțțuuullluuuiii   IIIlllfffooovvv   
  

 

Activitatea compartimentelor din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov se 

desfăşoară în condiţii optime, cu respectarea actelor normative în vigoare, emise de 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului şi alte organisme abilitate în acest 

sens.  

Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov se constituie ca un important centru regional 

pentru consilierea personalului didactic în domeniile: management; curriculum; cooperare 
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şi integrare europeană, relaţii şcoală-comunitate; monitorizarea şi evaluarea activităţii 

manageriale şi didactice; formare şi dezvoltare profesională continuă; pilotare a 

programelor naţionale de reformă.  

Organ descentralizat de specialitate, subordonat MECTS, Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Ilfov are misiunea de a acţiona pentru realizarea politicii educaţionale în 

învăţământul preuniversitar ilfovean, prin asigurarea comunicării strategice instituţionale, 

compatibilizarea demersurilor proiective cu cele acţionale şi evaluative, monitorizarea 

calităţii procesului instructiv-educativ şi a serviciilor educaţionale, sprijinirea dezvoltării 

instituţionale, a capacităţii de inovare la nivelul unităţilor de învăţământ, introducerea 

dimensiunii de comunicare interculturală, implementarea curriculum-ului naţional în 

fiecare unitate de învăţământ din judeţ, astfel încât sistemul nostru educaţional sa fie 

compatibil cu bunele practici europene. 

  Privit ca sistem organizaţional, învăţământul ilfovean prezintă o caracteristică reală: 

este un sistem organizaţional complex, ce cuprinde numeroase componente variate şi 

tipuri de activităţi variate, la care participă numeroşi factori, ceea ce îi conferă caracterul 

unui vast sistem organizaţional. Constituie un ansamblu de elemente aflate în relaţie de 

interdependenţă, acţionând unul asupra altuia. 

Evoluţia reţelei şcolare în urma procesului de restructurare în ultimii patru ani: 

2008 - 2009  2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 
Nr. 

Clase 
Nr. 

Elevi 
Nr. 

Clase 
Nr. 

Elevi 
Nr. 

Clase 
Nr. 

Elevi 
Nr. 

Clase 
Nr. 

Elevi 
320 7406 323 7991 327 8501 349 9220 

599 12267 568 12315 564 12388 554 12523 

536 11934 510 11980 511 12115 498 11611 
287 7670 284 7774 282 8153 294 8762 

        43 996 18 475 
    18 402 17 417 18 470 4 137 

4 115 8 218 4 110 2 55 
1807 40790 1728 41170 1706 41737 1701 42308 
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Formaţiuni de studiu pe niveluri de învăţământ în ultimii patru ani 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

CONSTITUIREA REȚELEI ȘCOLARE ȘI A FORMAȚIUNILOR DE LUCRU 

LA ÎNCEPUTUL ANULUL ȘCOLAR 2012 – 2013 

INDICATORI /   
TIP UNITATE 

PERSONALITATE JURIDICA (P.J.) din care: ARONDATE (AR.) din care: 

TOTAL 
NR. UNITATI URBAN RURAL 

NR. 
UNITATI 

URBAN RURAL 

TOTAL 
UNITATI 

INVATAMANT 
PRESCOLAR,      

din care: 

14 10 4 68 15 53 82 

Gradinite cu 
program 
normal 

4 2 2 60 11 49 64 

Gradinite cu 
program 
prelungit 

10 8 2 8 4 4 18 

Gradinite cu 
program 

saptamanal 
0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 
UNITATI 

INVATAMANT 
PRIMAR SI 

GIMNAZIAL                       
din care 

42 10 32 48 7 41 90 

Scoli cu cls. I-IV 0 
  

26 5 21 26 

Scoli cu cls. I-
VIII 

41 10 31 20 2 18 61 

Special 1 
 

1 2 
 

2 3 

Preşcolar

Primar

Gimnazial

Liceal

S.A.M.

An de completare

Postliceal

TOTAL JUDEŢ

Preşcolar 320 7406 323 7991 327 8501 349 9220

Primar 599 12267 568 12315 564 12388 554 12523

Gimnazial 536 11934 510 11980 511 12115 498 11611

Liceal 287 7670 284 7774 282 8153 294 8762

S.A.M. 43 996 18 475 0 0 0 0

An de completare 18 402 17 417 18 470 4 137

Postliceal 4 115 8 218 4 110 2 55

TOTAL JUDEŢ 1807 40790 1728 41170 1706 41737 1701 42308

Nr. Clase Nr. Elevi Nr. Clase Nr. Elevi Nr. Clase Nr. Elevi Nr. Clase Nr. Elevi

2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012
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TOTAL 
UNITATI 
INVATAMANT 
LICEAL    din 
care: 

17 6 11 1 0 1 18 

Licee I-XII 8 3 5 1   1 9 

Grupuri Scolare 7 3 4 0     7 

Seminarii 
Teologice 

1   1 0     1 

Colegii 1   1 0     1 

TOTAL 
UNITĂŢI 
CONEXE din 
care: 

2 2 0 0 0 0 2 

Clubul Copiilor 1 
1 

 

   
1 

Clubul Sportiv 1 
1 

 

   
1 

 
  

  

    

TOTAL 75 28 47 117 22 95 192 
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CCCaaapppiiitttooollluuulll   aaalll   IIIIII---llleeeaaa   

                                                                                                                                                      PPPRRROOOIIIEEECCCŢŢŢIIIEEE   MMMAAANNNAAAGGGEEERRRIIIAAALLLĂĂĂ               

PPPEEE   DDDIIIRRREEECCCŢŢŢIIIIIILLLEEE   PPPRRRIIIOOORRRIIITTTAAARRREEE   DDDEEE   DDDEEEZZZVVVOOOLLLTTTAAARRREEE   

AAALLLEEE   IIINNNSSSPPPEEECCCTTTOOORRRAAATTTUUULLLUUUIII   ȘȘȘCCCOOOLLLAAARRR   JJJUUUDDDEEEȚȚȚEEEAAANNN   IIILLLFFFOOOVVV   

 

FFFUUUNNNDDDAAAMMMEEENNNTTTAAARRREEE   DDDEEE   PPPRRROOOIIIEEECCCTTT   

 

Ţinând cont de caracterul deschis şi formativ al educației şi de spiritul de angajare 

personală pe care managementul calităţii îl poate determina în comunităţile școlare, 

demersul de introducere a sistemelor de management şi asigurarea calităţii poate induce 

beneficiarilor noștri mai multă încredere în educaţie, o mai bună preţuire a educaţiei ca 

serviciu public, ale cărui obiective sunt dezvoltarea personalităţii, obţinerea unor şanse 

profesionale mai bune, o mobilitate socială şi ocupaţională, realizare profesională. Educaţia 

trebuie să se desfăşoare pe tot parcursul vieţii, în cursul unei multitudini de experienţe de 

învăţare, contribuind la creşterea coeziunii sociale, la combaterea excluderii, a dificultăţilor 

demografice şi de dezvoltare.   

Astfel, dintre principiile generale şi realităţile identificate, ce reprezintă provocări 

pentru viitorul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov preluate din politicile naționale ale 

educației pot fi amintite: 

 Calitatea educaţiei trebuie să fie asigurată la toate nivelele şi în toate domeniile 

educaţionale; 

 Calitatea educaţiei înseamnă calitatea serviciilor oferite de noi; 

 Sistemele de asigurare a calităţii la nivelul instituției trebuie să fie flexibile şi 

adaptabile la nou. 

 

Pornind de la premisa că, în cadrul unei societăţi în schimbare şi pregătind pentru o 

societate în schimbare trebuie să recunoaștem primatul calităţii, înglobând în principiile 
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sale de funcţionare şi în cultura sa organizaţională elemente care definesc modelul calităţii, 

care se referă la: 

 un management eficient al calităţii şi un leadership de tip participativ, centrat pe 

ideea de calitate; 

 strategii specifice şi sisteme concrete de asigurare a calităţii; 

 un management centrat pe rezultate – produse şi efecte; 

 definirea şi alocarea corespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare, 

de timp, informaţionale, de expertiză, de experienţă, de autoritate şi de putere, cu 

scopul atingerii finalităţilor în condiţii corespunzătoare de calitate a serviciilor 

educaţionale oferite. 

 

Astfel, pentru Inspectoratul Școlar Județean Ilfov problematica asigurării calităţii 

identifică: 

 importanţa/valoarea educaţiei pentru societate; 

 necesitatea diversificării şi democratizarea învăţământului; 

 responsabilitatea factorilor implicaţi în întregul sistem educaţional; 

 deschiderea spre reformare şi inovaţii; 

 planificarea şi managementul resurselor; 

 calificările cadrelor didactice şi nivelul pregătirii lor; 

 suport material şi didactic pentru dezvoltare. 

 

Evaluarea instituţională  va ţine seamă, pe de o parte, de eficacitate şi de eficienţă (ia 

în considerare inputs şi outputs) şi, pe de altă parte, de activităţi. De asemenea, trebuie să 

conjuge perspectiva intrinsecă cu cea extrinsecă a calităţii învăţământului preuniversitar. 

Pe de o parte, evaluarea instituţională cuprinde instituţia în întregime, implicarea 

agenţilor săi şi atenţia acordată atât valorii, cât şi meritului acţiunilor îndeplinite de către 

instituţie, care reprezintă note distinctive ale acesteia. 

Având în vedere că producerea, generarea calităţii se realizează la nivelul relaţiei 

educaţionale fundamentale, este clar că prima instanţă de evaluare, de judecare a calităţii 

este educația însăşi. 

 Ca urmare, evaluarea internă a calităţii (autoevaluarea) este esenţială pentru orice 

sistem de management al calităţii și constituie pentru noi elementul de bază în activitatea 

noastră. 

 Mecanismele de autoevaluare vor fi prezente: 

 în proiectarea şi planificarea dezvoltării instituționale; 

 în implementarea proiectelor, programelor, planurilor şi acţiunilor; 

 în evaluarea activităţii curente şi a îndeplinirii scopurilor şi obiectivelor 

propuse. 



                             PPrrooiieecctt  ddee  ddeezzvvoollttaarree  iinnssttiittuuțțiioonnaallăă  22001122  --  22001166  

 

 
29 

I.S.J. 
ILFOV 

 

Astfel, autoevaluarea trebuie să asigure, în primul rând, realizarea principalelor funcţii 

ale evaluării: 

 îmbunătăţirea activităţii curente – evaluarea trebuie sa fie oportună, să împiedice 

apariţia disfuncţiilor majore şi, în acelaşi timp, să evidenţieze clar ce a mers şi ce nu 

în activităţile trecute; 

 asigurarea feed-back-ului pentru grupurile semnificative de interes – rezultatele 

acţiunilor trebuie cunoscute de către părinţi, copii, cadre didactice, manageri, 

comunitate; 

 revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor de la nivelul instituției, astfel încât 

acestea să servească mai bine misiunii asumate. 

 

În concluzie, politicile educaţionale promovate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov în 

ceea ce priveşte evaluarea instituţională se referă şi la aspecte privind:  

a) eficacitatea şi eficienţa sistemului propriu ; 

b) eficacitatea internă şi eficacitatea externă; 

c) abordări legate de evaluări de macrosistem; 

d) abordări legate de microsistem. 

 

a). Eficacitatea propriului sistem pune în evidenţă randamentul activităţilor proiectate, 

precum şi măsura în care-şi atinge scopurile vizate. O eficacitate acceptabilă este aceea care a 

condus la scopurile avute în vedere, iar o eficacitate redusă/ineficacitate constă în obţinerea 

unor rezultate diferite de cele aşteptate. 

Eficienţa sistemului rezultă din raportul dintre rezultatele obţinute (mai bune sau mai 

puţin bune) şi resursele utilizate. Considerăm că rezultatele bune obţinute cu un conţinut mai 

mare de resurse este eficace, dar nu eficientă, iar o activitate poate fi eficientă (a fost realizată 

în condiţii acceptabile, fără să depăşească resursele atribuite), dar nu eficace (nu şi-a atins 

scopurile). 

b). Eficacitatea internă şi eficacitatea externă nu este proprie evaluării rezultatelor 

şcolare, însă la evaluarea instituţională această diferenţă se impune. În acest sens, în opinia 

noastră, formarea profesională are un efect intern, dar verdictul îl dă activitatea productivă şi 

comportamentele (competenţe, atitudini etc.), dar competenţa ca factor de producţie de deduc 

din rezultatele în comportarea socială, atât a educatorului, cât şi a educabilului. 

          În esenţă, evaluarea fiecărei componente sistemice de la nivelul judeţului devine 

concludentă numai prin abordarea învăţământului în întregul său, diminuând, într-o anumită 

măsură, valoarea concluziilor desprinse din evaluările parţiale, pe parcursul şcolarităţii. 

Sistemul şcolar presupune, în fapt, în structura lui, numeroase subsisteme: structuri şcolare, 

curriculum şcolar, în cadrul curriculumului şcolar – ordonarea finalităţilor pe structuri şcolare 
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şi ordonarea conţinutului tematic, iar în plan structural – un ciclu de învăţământ presupunând 

subsistemele proprii (ciclurile de studii). 

c). În privinţa evaluărilor de macrosistem, acestea privesc evaluarea instituţională şi 

implică toate evaluările din microsistem. Evaluările din microsistem privesc rezultatele 

şcolare, realizate de către conducerea şcolilor şi de către educatori. Acestea sunt evaluări de 

proces, vizează condiţii, resurse, tipuri de fenomene şcolare – frecvenţă, abandon, eşec şcolar. 

Pentru fiecare dintre ele recurgem la metode şi proceduri distincte, identificate şi analizate în 

funcţie de situaţie.  

 

Ca urmare, creşterea calităţii serviciilor  oferite trebuie să devină baza întregului 

proces de proiectare/planificare realizat la nivelul unităţii, iar ciclul dezvoltării instituționale 

trebuie considerat un ciclu al calităţii. 

 

Prezentul Proiect de dezvoltare instituţională este un instrument prin care concepem 

şi gestionăm politici educaționale proprii de schimbare şi de dezvoltare instituţională a 

Inspectoratului Școlar Județean Ilfov. 

  

Proiectul de dezvoltare instituțională propus are un cccaaarrraaacccttteeerrr: 

 

 ameliorativ  – în sensul că exprimă intenţiile de acţiune viitoare pentru a aduce 

îmbunătăţiri structurale si funcţionale organizaţiei şcolare vizate – şi un  

 strategic  – întrucât expune modul în care vor fi coordonate activităţile pe 

termen lung, de 3 – 5 ani, în condiţii de incertitudine şi de descentralizare. 

 

Trăsăturile caracteristice ale prezentului plan de dezvoltare instituțională sunt: 

1. Determinare multiplă     

 ţintele strategice ale dezvoltării; 

 situaţia, condiţiile şi resursele concrete  ale instituţiei şi comunităţii. 

2.  Valoare strategică  - conceput pe 4 ani (poate suferi modificări pe  parcurs) 

 3.  Caracter situaţional   - este elaborat având în vedere mediul şi  condiţiile concrete în 

care instituţia funcţionează şi tendinţele de evoluţie ale acestora. 

 

4. Are două componente: 

 a). Strategică („perenă” ) -  misiunea, ţintele, opţiunile strategice ale instituţiei 

 b). Operaţională  - programe, activităţi, acţiuni concrete prin care se ating ţintele 

strategice şi se realizează misiunea. 
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Astfel, proiectarea managerială se realizează ținând cont de următoarele elemente, 

surprinse schematic astfel: 

 

                        Analiză externă                                                                                        Analiză internă               

 

 

 

 

 

 

 

Oportunităţi şi ameninţări 

externe 

Strângerea de 

informaţii 

Puncte tari şi puncte slabe 

ale organizaţiei 

Responsabilitatea 

socială a instituţiei 

Evaluarea 

informaţiei 

Valori 

manageriale 

Strategia de 

evaluare 

Strategia de selecţie 

Strategia de 

implementare 
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VVVIIIZZZIIIUUUNNNEEEAAA   PPPRRRIIIVVVIIINNNDDD   MMMIIISSSIIIUUUNNNEEEAAA   ŞŞŞIII      
DDDEEEZZZVVVOOOLLLTTTAAARRREEEAAA   III...SSS...JJJ...    IIILLLFFFOOOVVV   PPPEEE   TTTEEERRRMMMEEENNN   MMMEEEDDDIIIUUU   ŞŞŞIII   LLLUUUNNNGGG   

 

 

PPPrrriiiooorrriiitttăăăţţţiii   şşşiii   pppooollliiitttiiiccciii   eeeddduuucccaaaţţţiiiooonnnaaallleee,,,   vvvaaalllooorrriii   şşşiii   ppprrriiinnnccciiipppiiiiii      

ppprrrooommmooovvvaaattteee   dddeee   IIInnnssspppeeeccctttooorrraaatttuuulll   ȘȘȘcccooolllaaarrr   JJJuuudddeeețțțeeeaaannn   IIIlllfffooovvv 

 

VVVIIIZZZIIIUUUNNNEEEAAA   

 

                                                 „Porţi deschise pentru educaţia de calitate în şcolile ilfovene” 

 

În contextul reconfigurării procesului de învăţământ pe criterii de calitate, instituţia 

noastră va reconsidera  sistemul de învăţământ ilfovean pentru formarea unor generaţii de 

tineri activi şi creativi, cu gândire flexibilă, cu abilităţi de comunicare interculturală, având 

competenţe lingvistice, digitale, tehnologice si antreprenoriale, cu o personalitate armonioasă 

şi un sistem de valori civice, morale, culturale şi personale autentice  

În acţiunea de a stabili o anumită vvviiizzziiiuuunnneee care să pună în mişcare eficienţa sistemică a 

învăţământului la nivelul Judeţului Ilfov ne propunem să acţionăm, în principal, pe trei planuri: 

A. Informaţional (potrivit statutului pe care-l deţinem); 

B. În domeniul formării (o instruire adecvată a personalului din sistem, prin care s-ar 

rezolva un număr semnificativ de probleme); 

C. Transformarea relaţiilor, a mentalităţilor.  

 

Această acţiune îşi propune menţinerea sub control a calităţii, asigurarea unui climat de 

încredere la nivelul tuturor structurilor responsabile, ceea ce ne-ar permite să avem conştiinţa 

activităţii depuse, de a putea ţine sub control acţiunile noastre, de a gestiona inteligent 

energetica cu care am putea pune în aplicare planurile propuse.  
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Pentru aceasta, e nevoie de un control integrat care înseamnă: 

 să realizăm un produs bun din start; 

 să identificăm şi să tratăm la timp disfuncţiile, problemele cu care ne confruntăm; 

 de a reitera inspecţia şcolară, controlul, verificarea, dar reducând numărul acestora 

pe măsură ce se asigură calitatea serviciilor oferite; 

 să supraveghem, să monitorizăm evidenţele de producere a calităţii. 

 

Toate acestea implică:  

 construirea şi prezentarea unor proceduri şi instrumente specifice; 

 o examinare a procesului şi a produselor; 

 sensibilizarea şi informarea resurselor umane cu privire la activităţile 

propuse/derulate; 

 a forma, a instrui cu ceea ce mai nou în domeniu; 

 a realiza activităţi de corelare pe spaţii mai largi a activităţii didactice, de a pilota 

anumite modificări, de a abilita conduitele care satisfac o anumită calitate. 

 

MMMIIISSSIIIUUUNNNEEEAAA  se subordonează obiectivelor strategice inter-sectoriale:      

 Accesul egal şi sporit la educaţie; 

 Un management al calităţii în educaţie şi în formarea profesională  eficientă; 

includerea resursei umane în toate programele de reformă; 

 Descentralizarea sistemului educativ; 

 Transformarea educaţiei în resursă esenţială a modernizării României; 

 Dezvoltarea capacităţii instituţionale şi a culturii organizaţionale; 

 Asigurarea educaţiei de bază şi a formării iniţiale minime; 

 Cunoaşterea şi aplicarea politicilor europene. 

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov abordează reforma dintr-o nouă perspectivă, conform 

căreia politicile educaţionale promovate îşi propun: 

 Reforma sistemică, vizând toate componentele, în condiţiile în care calitatea educaţiei, 

echitatea şi eficienţa sunt prioritare; 

 Reforma continuă, cu valorificarea rezultatelor obţinute până în prezent, acţionarea în 

direcţia îmbunătăţirii acestora şi asigurarea stabilităţii necesare realizării obiectivelor 

strategice propuse; 

 Reforma asumată, prin responsabilizarea partenerilor strategici şi prin asumarea de 

către aceştia a programelor naţionale de eficientizare a sistemului educaţional. 
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Așadar, ca instituţie publică, Inspectoratul Şcolar Județean Ilfov urmăreşte aplicarea 

prevederilor Legii învăţământului 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare 

referitoare la finalităţile învăţământului, accesul la toate nivelurile şi formele de învăţământ 

al educabililor, fundamentarea judicioasă a reţelei de învăţământ, asigurarea condiţiilor 

optime desfăşurării procesului instructiv educativ de învăţământ şi educaţie din judeţul Ilfov. 

 

Inspectoratul Școlar Județean Ilfov promovează strategia educaţională la nivelul 

judeţului şi are rolul de coordonare interinstituţională şi comunicare strategică între 

M.E.C.T.S. şi unităţile de învăţământ. Inspectoratul şcolar asigură calitatea procesului 

educaţional şi a realizării şanselor egale în educaţie, sprijină dezvoltarea instituţională a 

unităţilor de învăţământ în vederea consolidării autonomiei acestora în condiţii de 

competiţie, în conformitate cu standardele naţionale. Activitatea Inspectoratul Şcolar 

Județean Ilfov se concretizează prin implementarea în teritoriu a hotărârilor, deciziilor şi 

măsurilor elaborate pe plan naţional, receptarea lor corectă în sistem şi intervenţia oportună 

pentru înfăptuirea acestora. 

 

Inspectoratul Şcolar Județean Ilfov este organ descentralizat de specialitate, 

subordonat Ministerului, Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, având, în principal, 

următoarele aaatttrrriiibbbuuuţţţiiiiii: 

 aplică politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului la nivel judeţean;  

 controlează aplicarea legislaţiei şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-

învăţare şi respectarea standardelor naţionale/indicatorilor de performanţă, prin 

inspecţia şcolară;  

 controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor şi 

instituţiilor de învăţământ din Județul Ilfov;  

 asigură, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale,  şcolarizarea 

elevilor  şi monitorizează participarea la cursuri a acestora pe durata 

învăţământului obligatoriu;  

 coordonează admiterea în licee, evaluările naţionale  şi concursurile  şcolare la 

nivelul unităţilor de învăţământ din Județul Ilfov;  

 monitorizează implementarea programelor naţionale iniţiate de Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pe aria judeţului, respectiv a 

municipiului Bucureşti, precum şi a proiectelor derulate de unităţile  şcolare  şi 

cele conexe în cadrul programelor Uniunii Europene în domeniul educaţiei şi 

tineretului;  

 mediază conflictele şi litigiile survenite între autoritatea administraţiei publice 

locale  şi unităţile de învăţământ;  

 coordonează şi controlează activităţile unităţilor conexe ale Ministerului Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului din aria judeţului Ilfov;  

 prezintă un raport anual privind starea învăţământului pe teritoriul judeţului. 

 aprobă, la propunerea consiliului local sau a consiliilor judeţene, înfiinţarea 

unităţilor pentru educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial;     
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 aplică politicile educaţionale naţionale la nivel judeţean;  

 acordă consiliere şi asistenţă unităţilor şi instituţiilor de învăţământ în gestionarea 

resurselor umane şi a posturilor didactice la nivelul judeţului; 

 monitorizează activităţile de constituire, de vacantare şi de ocupare a posturilor 

didactice din unităţile de învăţământ; 

 gestionează baza de date privind cadrele didactice calificate angajate în unităţile de 

învăţământ, precum şi întreaga bază de date a educaţiei;  

 înaintează spre avizare Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

reţeaua şcolară din raza teritorială propusă de autorităţile administraţiei publice 

locale, în conformitate cu politica educaţională, a documentelor strategice privind 

dezvoltarea economică şi socială la nivel regional, judeţean  şi local, după 

consultarea unităţilor de învăţământ, a  operatorilor economici şi a partenerilor 

sociali interesaţi; 

 realizează auditarea periodică a resursei umane din învăţământul preuniversitar; 

 asigură colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori privind 

educaţia. 

 

Principala activitate a Inspectoratului școlar o constituie inspecţia şcolară, 

considerată ca o activitate a administrării şcolare, care se focalizează asupra realizării 

politicilor sistemului educaţional.  

Aceasta vizează domenii manageriale, precum elaborarea şi aplicarea curriculum-

ului, proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţilor didactico-educative, dezvoltarea 

interacţiunii dintre şcoală şi familie, evaluarea proiectelor şi programelor educaţionale, 

îndrumarea, controlul şi evaluarea activităţilor didactice curente ale profesorilor. Toate 

acestea au drept scop ameliorarea procesului didactic din unităţile de învăţământ. 

 

VVVAAALLLOOORRRIIILLLEEE   ŞŞŞIII   CCCUUULLLTTTUUURRRAAA   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAAŢŢŢIIIEEEIII   

                                                          

              „Cultura organizaţională este personalitatea unei organizaţii”.(McNamara, 1997). 
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Cultura organizaţională este influenţată de fiecare dintre componentele menţionate 

mai sus, dar mai ales de modul cum aceste componente se relaţionează cu factorii mediului 

extern, dar şi între ele. 

Pentru a stabili cultura organizaţiei noastre am stabilit două domenii esenţiale din 

interiorul organizaţiei: 

 norme comportamentale; 

 norme procedurale. 

 

NNNooorrrmmmeee   cccooommmpppooorrrtttaaammmeeennntttaaallleee   ppprrrooommmooovvvaaattteee: 

 Asigurarea de şanse egale/oportunităţi egale tuturor beneficiarilor; 

 Responsabilitate şi eficienţă în oferirea unor servicii de calitate; 

 Respect pentru cadre didactice, elevi, părinți, comunități locale, parteneri; 

 Coeziunea echipei, atitudini empatice; 

 Valorificarea unor „modele comportamentale” pozitive. 

 

NNNooorrrmmmeee   ppprrroooccceeeddduuurrraaallleee   ppprrrooommmooovvvaaattteee: 

 Organizaţia operează în conformitate cu o viziune pe termen lung; 

 Includerea tuturor membrilor organizaţiei în procesul decizional; 

 Implicarea tuturor partenerilor sociali în derularea activităţilor specifice, baza 

acţiunilor lor o reprezintă comunicarea, cooperarea şi lucrul în echipă, 
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 Interacţiunea şi comunicarea sunt cele mai bune mijloace de a obţine informaţiile 

necesare şi experienţele acumulate şi dialogul sunt instrumente de schimbare a 

atitudinilor. 

CCCllliiimmmaaatttuuulll   mmmoootttiiivvvaaaţţţiiiooonnnaaalll   din cadrul ISJ Ilfov se dorește a fi  PPPOOOZZZIIITTTIIIVVV – concretizat prin: 

 Exprimarea liberă a opiniilor; 

 Preluarea şi valorizarea  ideilor şi iniţiativelor; 

 Relaţii interpersonale puţin formalizate; 

 Amabilitate faţă de persoanele din afara organizaţiei; 

 Recunoaşterea şi încurajarea succesului; 

 Conflictele sunt vizibile şi rezolvate rapid. 

   

VVVaaalllooorrriiillleee   promovate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov sunt orientate spre 

constituirea unei instituții:  

*deschise în raport cu performanţa – asigurând un management al calităţii eficient şi 

transparent la toate nivelurile de abilitare (act decizional, conducere operaţională, 

monitorizare, control şi evaluare),  demers instrumental în îmbunătăţirea rezultatelor 

elevilor. 

* deschise în raport cu resursa umană – sprijinind  performanţele elevilor şi ale cadrelor 

didactice, asigurând creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare-evaluare şi a 

serviciilor educaţionale (curriculare şi extracurriculare). 

*deschise în raport cu comunitatea  –  asigurând gestionarea optimă a parteneriatului 

educaţional, a dialogului civic, într-un mediu socio-cultural nediscriminatoriu, cooperant, 

deschis spre comunitate. 

*deschise  în raport cu mediul şcolar – fiind o comunitate vibrantă, dedicată dezvoltării şi 

împărtăşirii cunoştintelor,  într-un spaţiu educaţional prietenos. 
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PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPIIIIII   șșșiii   PPPOOOLLLIIITTTIIICCCIII   EEEDDDUUUCCCAAAȚȚȚIIIOOONNNAAALLLEEE   

PPPRRROOOMMMOOOVVVAAATTTEEE   DDDEEE   III...SSS...JJJ...    IIILLLFFFOOOVVV   

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov doreşte asigurarea cadrului pentru dezvoltarea 

profesională şi personală a personalului din învăţământul ilfovean, promovând inovaţia şi 

mişcarea pro-reformă. În acelaşi timp, IŞJ Ilfov va milita pentru respectarea drepturilor şi 

intereselor elevilor în condiţiile legislaţiei în vigoare şi va asigura, cu mijloacele de care 

dispune, siguranţa şi dezvoltarea fizică, intelectuală şi spirituală a acestora. Va urmări 

accesul sporit la educaţie, dar şi a concurenţei libere, pentru asigurarea calităţii serviciilor 

educaţionale. 

Politicile educaţionale la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov sunt stabilite de 

inspectorul şcolar general, în conformitate cu Politicile educaţionale elaborate de Guvernul 

României şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, iar conducerea 

amplului proces instructiv-educativ este asigurată de Consiliul de Administraţie, al cărui 

preşedinte este inspectorul şcolar general. 

   

PPPrrriiinnnccciiipppiiiiiillleee  care guvernează învăţământul preuniversitar din Județul Ilfov, derivate 

din acelea prevăzute de Legea Nr. 1/2011 – Legea Educației naționale sunt: 

 

 principiul echităţii - în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără 

discriminare;  

 principiul calităţii - în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la 

standarde de referinţă şi la bune practici naţionale şi internaţionale;  

 principiul relevanţei - în baza căruia educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare 

personală şi social-economice;  

 principiul eficienţei  -  în  baza  căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate 

educaţionale maxime, prin gestionarea resurselor existente;  

 principiul descentralizării - în baza căruia deciziile principale se iau de către actorii 

implicaţi direct în proces;  
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 principiul răspunderii publice - în baza căruia unităţile şi instituţiile de învăţământ 

răspund public de performanţele lor;     

 principiul asigurării egalităţii de şanse;  

 principiul transparenţei - concretizat în asigurarea vizibilităţii totale a deciziei  şi a 

rezultatelor, prin comunicarea periodică şi adecvată a acestora;  

 principiul incluziunii sociale;  

 principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia;  

 principiul participării şi responsabilităţii părinţilor;  

 principiul fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare;  

 principiul respectării dreptului la opinie al elevului ca beneficiar direct al sistemului 

de învăţământ. 

 

 

DDDIIIRRREEECCCŢŢŢIIIIII   PPPRRRIIIOOORRRIIITTTAAARRREEE   DDDEEE   DDDEEEZZZVVVOOOLLLTTTAAARRREEE      

                           IIIDDDEEENNNTTTIIIFFFIIICCCAAATTTEEE   DDDEEE   III...SSS...JJJ...    IIILLLFFFOOOVVV                                                                                                                                                                                       

   

 

Principalele direcţii de dezvoltare şi evaluare în învăţământul ilfovean se orientează spre: 

 Condiţiile şi resursele (de natură materială şi umană); 

 Principalele componente structurale, pornind de la premisa reală că orice sistem e un 

ansamblu de elemente organizate, structurate: procesele de instruire, factorii umani 

(educatori şi educabili), efecte (rezultate); 

 Managementul învăţământului (substanţa evaluării instituţionale), abordat la diverse 

nivele ierarhice: pe ansamblul sistemului; structuri şcolare; forme de organizare a 

activităţii.  

 

Sistemul de învăţământ ilfovean se defineşte şi prin relaţiile cu alte subsisteme (social 

şi alte subsisteme ale sistemului social). Acestea se află la originea „eficacităţii economice a 

învăţământului”, „de formare a resursei umane necesare diferitelor activităţi sociale” 

(activităţi economice, socioculturale, formare axiologică – moral-cetăţenească).  

Ca ansamblu coerent de componente, în sistemul de învăţământ din judeţul Ilfov se pot 

distinge mai multe unghiuri de abordare, constituite în principale repere ale evaluării oricăror 

componente ale sistemului şcolar: 
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 Structurile instituţionale şi de organizare; 

 Finalităţile diferitelor structuri;  

 Resursele de care are nevoie, adecvate fiecărei componente; tipuri de activităţi 

proprii;  

 Categorii de profesionişti, cu competenţe nuanţate. 

 

Pornind de la această bază, ansamblul activităţilor spre care se orientează învăţământul 

din județul Ilfov poate fi ordonat pe trei categorii de componente, pe baza cărora se realizează 

şi evaluarea instituţională: 

I. Gestionarea activităţii de învăţământ (managementul activităţii); 

II. Procesele de instrucţie şi educaţie (proprii sistemului şcolar) ; 

III. Efectele (produse, rezultate) produselor. 

 

Politicile educaţionale promovate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov în ceea ce 

priveşte evaluarea instituţională se referă şi la aspecte privind:  

a) eficacitatea şi eficienţa sistemului propriu ; 

b) eficacitatea internă şi eficacitatea externă; 

c) abordări legate de evaluări de macrosistem; 

d) abordări legate de microsistem. 

 

a). Eficacitatea propriului sistem pune în evidenţă randamentul activităţilor proiectate, precum 

şi măsura în care-şi atinge scopurile vizate. O eficacitate acceptabilă este aceea care a condus la 

scopurile avute în vedere, iar o eficacitate redusă/ineficacitate constă în obţinerea unor 

rezultate diferite de cele aşteptate. 

Eficienţa sistemului rezultă din raportul dintre rezultatele obţinute (mai bune sau mai 

puţin bune) şi resursele utilizate. Considerăm că rezultatele bune obţinute cu un conţinut mai 

mare de resurse este eficace, dar nu eficientă, iar o activitate poate fi eficientă (a fost realizată 

în condiţii acceptabile, fără să depăşească resursele atribuite), dar nu eficace (nu şi-a atins 

scopurile). 

b). Eficacitatea internă şi eficacitatea externă nu este proprie evaluării rezultatelor şcolare, 

însă la evaluarea instituţională această diferenţă se impune. În acest sens, în opinia noastră, 

formarea profesională are un efect intern, dar verdictul îl dă activitatea productivă şi 

comportamentele (competenţe, atitudini etc.), dar competenţa ca factor de producţie de deduc 

din rezultatele în comportarea socială, atât a educatorului, cât şi a educabilului. 

          În esenţă, evaluarea fiecărei componente sistemice de la nivelul judeţului Ilfov devine 

concludentă numai prin abordarea învăţământului în întregul său, diminuând, într-o anumită 

măsură, valoarea concluziilor desprinse din evaluările parţiale, pe parcursul şcolarităţii.  



                             PPrrooiieecctt  ddee  ddeezzvvoollttaarree  iinnssttiittuuțțiioonnaallăă  22001122  --  22001166  

 

 
41 

I.S.J. 
ILFOV 

Sistemul şcolar presupune, în fapt, în structura lui, numeroase subsisteme: structuri 

şcolare, curriculum şcolar, în cadrul curriculumului şcolar – ordonarea finalităţilor pe structuri 

şcolare şi ordonarea conţinutului tematic, iar în plan structural – un ciclu de învăţământ 

presupunând subsistemele proprii (ciclurile de studii). 

c). În privinţa evaluărilor de macrosistem, acestea privesc evaluarea instituţională şi 

implică toate evaluările din microsistem.  

d). Evaluările din microsistem privesc rezultatele şcolare, realizate de către conducerea 

şcolilor şi de către educatori. Acestea sunt evaluări de proces, vizează condiţii, resurse, tipuri 

de fenomene şcolare – frecvenţă, abandon, eşec şcolar. Pentru fiecare dintre ele recurgem la 

metode şi proceduri distincte, identificate şi analizate în funcţie de situaţie.  

 

ȚȚȚIIINNNTTTEEE   SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIICCCEEE   
                                                 pentru perioada 2012 – 2016 

                                                                

În baza politicii Guvernului României în domeniul educaţiei, I.S.J.Ilfov şi-a stabilit, 

pentru perioada 2012 – 2016, următoarele ţţţiiinnnttteee///   ssscccooopppuuurrriii   ssstttrrraaattteeegggiiiccceee: 

 Promovarea autonomiei instituţionale în sistemul de învăţământ inclusiv prin 

stabilirea unor arii curriculare locale şi delegarea luării deciziilor legate de 

personal la nivelul comunităţii. 

 Deschiderea instituţională în privinţa curiculumului, calificărilor, consultării, 

expertizei şi cercetării, toate bazându-se pe nevoile societăţii. 

 Modificarea managementului şcolar şi academic prin descentralizare, o mai mare 

autonomie instituţională a instituţiilor şi finanţare .globală. (prin acordarea unei 

mai mari libertăţi în luarea deciziilor de cheltuire a banilor). 

 Aplicarea unui sistem modern de evaluare şi implementarea unui sistem de 

evaluare instituţională; 

 Schimbarea caracterului sistemului în favoarea dezvoltării aptitudinilor de 

rezolvare a problemelor. 

 Reducerea substanţială a analfabetismului şcolar şi funcţional, punerea 

accentului pe programele profesionale/vocaţionale şi o mai mare relevanţă 

socială a activităţii instituţiilor din sistemul de învăţământ la toate nivelurile. 

 Încurajarea unei abordări individuale a studiului în care elevii îşi aleg singuri o 

combinaţie de discipline pentru studiu. 
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 Asigurarea promovării personalului didactic numai pe merite profesionale. 

 

 

 

OOOPPPŢŢŢIIIUUUNNNIIILLLEEE   SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIICCCEEE   

 

                                 
   

Conform prevederilor legale, inspectoratele şcolare judeţene sunt responsabile cu activitatea 

de control al calităţii educaţiei, precum şi, împreună cu unităţile şcolare, de implementarea 

măsurilor de îmbunătăţire a calităţii. Astfel, prin aprobarea acestei legi, controlul calităţii a devenit o 

funcţie esenţială a inspectoratelor şcolare. 

Din această perspectivă, pentru asigurarea funcţionării în condiţii de legalitate a sistemului 

şcolar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov îşi propune să controleze măsura în care unităţile de 

învăţământ din judeţ respectă prevederile legale privind: 

 Controlul calităţii pe baza standardelor naţionale; 

 Implementarea programelor de îmbunătăţire a calităţii la nivel judeţean; 

 Monitorizarea programelor de îmbunătăţire a calităţii la nivelul unităţilor de învăţământ; 

 Monitorizarea implementării politicilor şi programelor naţionale de reformă; 

 Dezvoltarea profesională a personalului didactic; 

 Controlul administrativ al funcţionării unităţilor de învăţământ: 

 Respectarea Curriculum-ului naţional şi a procedurilor de stabilire a C.D.Ş. şi C.D.L.; 

 Metodologia de predare – învăţare stabilită prin documentele normative în vigoare; 

 Şcolarizarea elevilor cu C.E.S., a elevilor provenind din comunităţi dezavantajate, 

precum şi respectarea prevederilor legale privind combaterea discriminării; 

 Participarea la programele naţionale de reformă; 

 Procedurile privind încadrarea şi mişcarea personalului; 

 Procedurile şi înregistrările financiar-contabile; 

 Obţinerea autorizaţiilor de funcţionare; 

 Relaţiile instituţionale, cu autorităţile publice locale etc. stabilite prin lege; 

 Orice alte prevederi legale cu aplicare la funcţionarea unităţilor şcolare. 
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De pe această poziţie, Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov îşi propune ca activitatea să se 

desfăşoare având în vedere următorii paşi: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stabilirea priorităţilor privind controlul calităţii (domenii, criterii, subdomenii 
şi/sau indicatori din cadrul standardelor naţionale) pentru toate tipurile de 
inspecţie stabilite de legislaţia în vigoare; 

 Cuprinderea priorităţilor stabilite în planificările realizate la nivelul I.Ş.J. (Planurile 
de acţiune ale inspectorilor şcolari, Graficul şi tematica activităţilor de îndrumare, 
evaluare şi control, Proiectul de dezvoltare instituţională a I.Ş.J.) 

 Realizarea activităţilor de inspecţie, care vor cuprinde referiri la: 
 Nivelul realizării a standardelor naţionale pentru domeniile, criteriile, 

subdomeniile şi/sau indicatorii din ţintele stabilite; 
 Modul de realizare a planurilor, programelor şi activităţilor proprii, conform 

Indexului documentelor şcolare, de îmbunătăţire a calităţii la nivelul unităţilor 
şcolare inspectate. 

PPPaaasssuuulll   444   
 Elaborarea şi publicarea Raportului anual şi semestrial privind calitatea educaţiei din 
Judeţul Ilfov; 

 Elaborarea Planului de îmbunătăţire a calităţii educaţiei la nivel judeţean pentru 
anul şcolar următor. 

 Analiza modului de realizare a Planului de îmbunătăţire a calităţii la nivel 
judeţean, elaborat în anul şcolar anterior, 2011 – 2012;  

 Analiza Rapoartelor de evaluare internă a calităţii elaborate de către unităţile de 
învăţământ; 

 Sintetizarea punctelor tari şi a punctelor slabe ale asigurării calităţii la nivel 
judeţean. 

PPPaaasssuuulll   111   

PPPaaasssuuulll   333   

PPPaaasssuuulll   222   
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AAANNNAAALLLIIIZZZAAA   AAAVVVAAANNNTTTAAAJJJEEELLLOOORRR   OOOPPPŢŢŢIIIUUUNNNIIIIII      

 

 

Analizând contextul general la nivelul Judeţului Ilfov, vom menţiona principalele 

aspecte pozitive care conduc spre ideea de  calitate, însă ne vom îndrepta atenţia în special 

spre disfuncţii/deficienţe constatate, din dorinţa de a conştientiza axele care ne conduc spre 

necesitatea îmbunătăţirii, ameliorării, eliminării acestora şi spre stabilirea direcţiilor de 

acţiune, a obiectivelor şi spre identificarea celor mai potrivite acţiuni pentru îndeplinirea lor.  

 

Astfel, evidenţiem următoarele elemente pozitive: 

 Preocuparea conducerii unităţilor de învăţământ pentru crearea unui climat de muncă 

eficient; 

 Implicarea resurselor umane (cadre didactice, elevi) în proiecte locale, naţionale, 

europene în domeniul educaţiei; 

 Cuprinderea în planurile de dezvoltare instituţională a şcolilor din judeţ  a iniţiativelor 

care au ca “ţintă” populaţia rromă, în special programele recuperatorii; 

 Crearea condiţiilor pentru asigurarea dezvoltării profesionale/formării continue a 

managerilor şi a cadrelor didactice din sistem; 

 Implicarea directă a elevilor în activităţi de îmbunătăţire a mediului şcolar; 

 Participarea elevilor, în număr mare,  la activităţile extraşcolare organizate de şcoală; 

 Interesul profesorilor pentru încurajarea şi susţinerea dialogului didactic; 

 Implicarea elevilor în actul propriu-zis al învăţării prin introducerea unor metode activ-

participative; 

 Îmbunătăţirea mediului şcolar prin antrenarea colectivelor de elevi în amenajarea 

spaţiilor  de învăţare; 
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 Dezvoltarea sensibilă a bazei de material didactic prin dotarea laboratoarelor de biologie, 

fizică, chimie, a cabinetelor de consiliere psihopedagogică/ logopedice, achiziţionarea de 

echipament sportiv, calculatoare,  carte şcolară; 

 Întocmirea documentelor de proiectare didactică în conformitate cu prevederile 

curriculumului naţional de către majoritatea cadrelor didactice; 

 Extinzând analiza calităţii prestaţiei didactice la toate segmentele de vârstă se poate 

aprecia, prin raportare la anul şcolar precedent, o creştere a numărului de cadre 

didactice cu pregătire de specialitate bună şi foarte bună, care şi-au dezvoltat şi 

perfecţionat noile competenţe cerute de reformă, le aplică preponderent şi obţin 

rezultate bune şi foarte bune.  

 

Deficienţe în domeniul managementului la nivelul instituţiilor de învăţământ se 

constată pe următoarele componente: 

 Insuficienţa/absenţa cunoştinţelor şi deprinderilor în domeniul managementului 

calităţii la persoanele implicate în asigurarea calităţii în educaţie la nivel 

judeţean; 

 Ignorarea tehnicilor şi instrumentelor specifice managementului calităţii; 

 Inadecvarea obiectivelor propuse (cu indicatori şi valori ţintă), politicilor, 

strategiilor în domeniul calităţii, pe termen scurt şi mediu; 

 Insuficienţa informării şi instruirii personalului didactic în domeniul 

managementului calităţii şi al aplicării sistemelor de calitate; 

 Prioritatea acordată obiectivelor cantitative în detrimentul celor calitative; 

 Obstacole în comunicarea cu partenerii de interese la nivelul instituţiilor de 

învăţământ (mai ales în cadrul piramidei ierarhice şi între compartimentele 

aceleiaşi instituţii); 

 Ignorarea manifestărilor de reticenţă şi rezistenţă la schimbare, precum şi a 

metodelor şi tehnicilor de reducere a acestora; 

 Formarea iniţială a personalului didactic este deficitară, nu asigură o carieră 

didactică solidă; 

 Imaginea şcolii şi a profesiei didactice în societate este grav deteriorată; 

 Punctele slabe se înregistrează, de regulă, în delegarea de sarcini, în 

monitorizarea rezultatelor şi în stabilirea măsurilor reglatoare, în elaborarea 
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instrumentelor de evaluare a performanţei proprii şi a performanţei 

colaboratorilor, în antrenarea tuturor cadrelor didactice în atingerea obiectivelor 

instituţiei. 

 În destule unităţi şcolare planurile de dezvoltare instituţională nu sunt corelate 

cu planurile manageriale anuale şi traduse în planuri operaţionale săptămânale, 

punctuale, care să permită urmărirea ţintelor propuse. 

 Analiza activităţii desfăşurate (semestrial sau anual) rămâne în unele unităţi doar 

un raport descriptiv, de enumerare a aspectelor pozitive şi negative, fără să se 

identifice cauzele eşecurilor sau disfuncţiilor, fără să se stabilească măsurile 

reglatoare, termene şi responsabilităţi clare.  

 Minusurile activităţii manageriale sunt şi neparticulizarea fişei postului (aspect 

ce se corelează cu delegarea necorespunzătoare de sarcini), numărul mic de 

asistenţe la ore, nesupravegherea modului în care se completează documentele 

şcolare (cataloage în primul rând, dar şi registre matricole).  

 În unele şcoli, între proiectarea la vârf şi cea pe diferite segmente sau între 

planuri şi activităţile concrete nu există o concordanţă optimă, astfel încât ţinte 

importante rămân doar deziderate sau sunt concretizate sub aşteptări şi 

posibilităţi.  

 Managementul disciplinei rămâne adeseori doar o responsabilitate a cadrului 

didactic, fără ca şcoala, prin director şi consiliul pentru curriculum, să-şi    

propună    politici  şi  strategii   comune, coerente, vizând  predarea, învăţarea, 

evaluarea, temele pentru acasă, oferta de opţionale.      

 Neaplicarea instrumentelor/a standardelor de performanţă în evaluarea 

performanţelor profesionale ale fiecărui cadru didactic, evaluări formale prin 

atribuirea calificativului anual „foarte bine” întregului corp profesoral în şcoli în 

care rezultatele elevilor la ieşirea din sistem sunt sub media pe judeţ; 

 Absenţa iniţiativei de a proiecta/derula activităţi de formare continuă moderne la 

nivelul şcolii/grupului de şcoli (prevalează activităţi de tipul lecţiilor 

demonstrative şi de tipul prezentării unui referat/eseu în domeniul metodicii 

disciplinei;  

 Slaba activitate a unor comisii de lucru constituite la nivelul unităţilor de 

învăţământ; 
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 Din parcurgerea Rapoartelor anuale de evaluare internă a calităţii depuse la 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov se desprinde formalismul cu care unităţile de 

învăţământ au privit această activitate, achitându-se ca de o sarcină în plus, 

incomodă. Nu au înţeles că Raportul de evaluare internă a calităţii ar trebui să vină 

în sprijinul şcolii, să fie privit ca o modalitate de analiză şi introspecţie, de la care 

să pornească preocuparea pentru cunoaşterea realităţilor şi pentru adoptarea 

unor măsuri de îmbunătăţire, tot în folosul şcolii. 

 

În ceea ce priveşte calitatea procesului de învăţământ deficienţele constau în: 

 Verificarea documentelor de proiectare didactică a demonstrat respectarea 

programelor şcolare; există, însă, deficienţe în adaptarea personalizată a 

acestora (sunt preluate ca atare de la un cadru didactic la altul, neadaptate 

specificului clasei), nu sunt operate, la rubricile destinate observaţiilor, 

modificările apărute pe parcurs; 

 Slaba pregătire metodică a cadrelor didactice debutante;  

 Absenţa proiectelor de lecţie la profesorii debutanţi şi la cei cu experienţă 

redusă în învăţământ, ceea ce conduce la ezitări în predare, lipsă de rigoare şi 

sistematizare; 

 Utilizarea unor strategii didactice tradiţionale, în defavoarea strategiilor 

didactice centrate pe elev; predomină latura informativă, deci lecţiile sunt 

monotone, iar gradul de implicare al elevilor în procesul de predare-învăţare-

evaluare foarte scăzut; 

 Preocupare scăzută a unor cadre didactice pentru realizarea unui învăţământ 

diferenţiat, ceea ce duce la o stare de pasivitate din partea elevilor care au un 

nivel minim de cunoştinţe; 

 Portofolii realizate superficial, formal, fără prelucrarea şi valorificarea 

rezultatelor obţinute în urma evaluărilor; 

 Utilizarea limitată a mijloacelor moderne în organizarea activităţilor de 

învăţare; 

 Procesul de evaluare are deficienţe majore: se evaluează preponderent 

informaţiile, în detrimentul competenţelor; nu există legătură între ritmul 

evaluărilor şi ciclurile curriculare; evaluările servesc, mai degrabă, stabilirii 
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unor ierarhii şi nu oferirii de feed-back elevilor şi părinţilor, nici structurării 

unor planuri individuale de învăţare; 

 Inexistenţa unor strategii pe termen mediu sau lung privind valorificarea 

rezultatelor evaluărilor; 

 Se realizează o supraapreciere a elevilor, îndeosebi în şcolile din mediul rural; 

lipsa de consecvenţă în aplicarea criteriilor de evaluare a fost sesizată cu 

frecvenţă destul de mare, având efect evident asupra obiectivităţii notării; nu 

există întotdeauna o bună reproductivitate între notele obţinute la evaluările 

curente şi la cele de la evaluările externe; 

 Temele pentru acasă sunt supradimensionate în raport cu bugetul de timp al 

elevilor, depăşind ca volum şi dificultate ceea ce se realizează în lecţii; de multe 

ori ele nu sunt verificate, rămânând neutilizate în secvenţele următoare de 

învăţare; 

 Caracterul general al proiectelor unităţilor de învăţare (personalizare relativ 

redusă pe clase, respectiv, pe grupuri de elevi); 

 Evaluare uneori distorsionată în şcoli de nivel gimnazial (neconcordanţă între 

mediile de absolvire şi cele obţinute la testele naţionale). 

 

Pornind de la aspectele subliniate mai sus, apreciem că standardele asociate 

conceptului de calitate trebuie integrate în sisteme evolutive de management al calităţii în 

educaţie. Acest aspect implică următoarele linii de acţiune esenţiale:  

 Proiectarea sistemelor de asigurare a calităţii pentru toate sectoarele şi nivelurile 

sistemului educaţional; 

 Alocarea de resurse specifice destinate dezvoltării sistemelor de management al 

calităţii; 

 Formarea specifică a personalului structurilor organizaţionale care gestionează 

sistemele de asigurare a calităţii; 

 Dezvoltarea unor proceduri interne de asigurare a calităţii, cu rol de bază în 

optimizarea, dezvoltarea şi modificarea/îmbunătăţirea procedurilor respective. 
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OOOBBBIIIEEECCCTTTIIIVVVEEE   PPPEEE   TTTEEERRRMMMEEENNN   SSSCCCUUURRRTTT   (((aaannnuuulll   șșșcccooolllaaarrr   222000111222   –––   222000111333)))                                                                                                                                                                    

                                                                                                                           
   

AAA...   DDDOOOMMMEEENNNIIIUUULLL   „„„CCCAAAPPPAAACCCIIITTTAAATTTEEEAAA   IIINNNSSSTTTIIITTTUUUȚȚȚIIIOOONNNAAALLLĂĂĂ”””   

(organizarea internă şi infrastructura disponibilă, politicile instituţionale şi  

modurile de aplicare a acestora în vederea obţinerii performanţelor propuse) 

 

OOOBBBIIIEEECCCTTTIIIVVV   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   111      

 Asigurarea cadrului instituţional şi organizatoric pentru continuarea 

descentralizării învăţământului ilfovean prin practicarea managementului centrat 

pe unitatea şcolară, bazat pe principiile asigurării calităţii în educaţie. 

OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee:::   

 Creşterea performanţelor instituţiilor educaţionale, în domeniile - cheie: curriculum, 

resurse, relaţii cu comunitatea, prin eficientizarea activităţii manageriale;  

 Democratizarea sistemului educaţional la nivelul judeţului Ilfov,  prin consultarea / 

implicarea comunităţii si a celorlalţi beneficiari ai actului educativ în luarea 

deciziilor si în asigurarea calităţii 

 Asigurarea transparenţei în luarea deciziilor si în gestionarea fondurilor publice 

destinate educaţiei, prin informarea consecventă a comunităţii şcolare şi a celei 

locale despre rezultatele educaţionale şi manageriale obţinute, inclusiv privind 

calitatea educaţiei 

 Asigurarea accesului si a echităţii în educaţie prin alocarea eficientă a fondurilor pe 

baza costurilor per elev precum şi prin finanţarea programelor orientate către 

acoperirea nevoilor educaţionale diferite ale elevilor din fiecare unitate de 

învăţământ 



                             PPrrooiieecctt  ddee  ddeezzvvoollttaarree  iinnssttiittuuțțiioonnaallăă  22001122  --  22001166  

 

 
50 

I.S.J. 
ILFOV 

 Creşterea relevanţei ofertei de servicii educaţionale pentru toate categoriile de copii 

si elevi, asigurarea calităţii procesului educaţional printr-o mai bună corelare  a 

ofertei de servicii educaţionale cu nevoile locale, cu diversele situaţii si probleme ale 

comunităţilor, cu nevoile si interesele individuale ale elevilor 

 Stimularea inovaţiei, a responsabilităţii profesionale si a răspunderii publice la 

nivelul managerilor şcolari, al cadrelor didactice si al elevilor prin transferul,  către 

şcoală, a puterii de decizie cu privire la execuţia bugetară, la politicile de personal, 

dar si prin creşterea ponderii  curriculumului la decizia scolii. 

 Facilitarea proceselor de schimbare-comunicare  în contextul şcolii (schimbarea 

structurilor organizaţionale, schimbarea în domeniul resurselor umane, schimbarea 

cadrului tehnic şi informaţional al şcolii ) prin depăşirea  practicilor rutiniere, prin 

asumarea valorilor rezultate din noua cultură a calităţii educaţiei 

 Controlul, monitorizarea şi evaluarea calităţii managementului educaţional, a 

funcţiilor de management  şcolar, financiar, al resurselor umane  preluate de 

unităţile  de învăţământ din judeţul Ilfov şi de comunităţile  locale,  în concordanţă 

cu procesul de descentralizare.  

 

OOOBBBIIIEEECCCTTTIIIVVV   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   222      

 Creşterea ratei de participare la educaţie şi asigurarea egalităţii şanselor prin 

prevenirea şi combaterea fenomenului absenteismului şi abandonului şcolar  

OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee:::   

 Monitorizarea, prevenirea și reducerea absenteismului și abandonului școlar 

 Consilierea conducerilor unitǎţilor de învatamânt în vederea elaborarii de planuri, 

proiecte şi programe care sǎ creascǎ atractivitatea activitǎţilor didactice în vederea 

reducerii absenteismului 

 Planificarea unor intervenţii educaţionale corespunzǎtoare dupǎ colectarea lunarǎ a 

numarului de absenţe şi prelucrarea statisticǎ a datelor . 
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BBB...   DDDOOOMMMEEENNNIIIUUULLL   „„„EEEFFFIIICCCAAACCCIIITTTAAATTTEEEAAA   EEEDDDUUUCCCAAAȚȚȚIIIOOONNNAAALLLĂĂĂ”””   

(resursele interne şi externe pe care instituţia de învăţământ le mobilizează pentru 

a atinge performanţele dorite) 

 

OOOBBBIIIEEECCCTTTIIIVVV   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   333   

 Accesarea programelor europene de educaţie şi formare în sprijinul creşterii 

calităţii actului educaţional, dezvoltării instituţiilor educaţionale, asigurării unui 

climat optim în şcoală 

OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee:::   

 Asigurarea unui climat educaţional optim în școală prin realizarea proiectelor pentru 

amenajarea laboratoarelor, cabinetelor şi a sălilor specializate, ca suport al unui 

proces de învăţământ modern şi eficient. 

 Implementarea eficientă şi îndeplinirea indicatorilor de proiect pentru programele 

strategice şi de grant cu finanţare din fonduri structurale europene nerambursabile. 

 Creşterea calităţii  actului educaţional în unităţile şcolare din judeţul Ilfov  ca rezultat 

al  experienţelor acumulate în implementarea proiectelor şi programelor europene.  

 Accesarea programelor LifeLong Learning – educaţie şi formare  pentru noul Apel 

2013 de către un numar cât mai mare de şcoli, profesori, elevi 

 Creşterea mobilităţii factorilor educaţionali din judeţul Ilfov către sisteme de 

educaţie din Europa, cu precădere către tările nordice şi UK 

 

OOOBBBIIIEEECCCTTTIIIVVV   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   444   

 Implementarea  strategiilor de standardizare a evaluării cu scop de orientare şi 

optimizare a învăţării, adecvate curriculumului structurat pe competenţe şi 

standarde pentru examenele naţionale din 2013. 

 

OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee:::   

 Monitorizarea parcurgerii adaptate a programelor şi a evaluǎrii obiectuve a elevilor 

 Elaborarea unor instrumente variate care sǎ permitǎ modelarea particularitǎţilor 

individuale ale capacitǎţii de învǎţare, a proceselor şi relaţiilor sociale ale tuturor 

elevilor dar şi raportarea la standrdele naţionale de evaluare 

 Analiza, asocierea şi utilizarea rezultatelor obţinute din mediile educaţionale în 

vederea atingerii potenţialului optim de învǎţare pentru fiecare elev şi nu de a 

ierarhiza. 

 Monitorizarea adaptǎrii conţinuturilor a activitǎţilor de învǎţare, a formei de 

organizare, a metodologiei didactice la posibilitǎţile diferite ale elevilor 
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 Formarea capacitǎţilor de autoinstruire şi dezvoltarea nevoii de învǎţare continuǎ 

prin educaţia diferenţiatǎ 

 Formarea personalului didactic în problematica abordǎrii evaluǎrii ca orientare şi 

optimizare a învǎţǎrii 

 

OOOBBBIIIEEECCCTTTIIIVVV   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   555   

 Îmbunătăţirea competenţelor de lectură atât în accepţiunea sa tradiţională cât şi 

în sensul de alfabetizare funcţională 

 

OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee   

 Trecerea de la alfabetizarea tradiţională la alfabetizarea funcţională prin 

îmbunătăţirea competenţelor de lectură şi înţelegere a textelor literare şi 

nonliterare, la fiecare disciplină de studiu, în diferite registre: citirea tabelelor, a 

graficelor, a schemelor, a problemelor, a hărţilor  etc. 

 Valorificarea oportunităţilor  de dezvoltare a competenţelor de citit-scris în diverse 

situaţii de învăţare, în cadrul activităţilor extracurriculare şi/sau extraşcolare 

 Reflectarea lecturii în structura lecţiei prin alocarea de secvenţe distincte care 

cuprind utilizarea unor seturi de întrebări deschise, ce sondează experienţele 

personale ale elevilor şi încurajează exprimarea opiniilor 

 Adaptarea suporturilor de lectură nivelului de vârstă şi actualizarea acestora în 

conformitate cu interesele copiilor  

 

OOOBBBIIIEEECCCTTTIIIVVV   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   666   

 Fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a 

elevilor şi armonizarea acesteia cu evoluţia continuă a pieţei muncii (dezvoltarea 

învăţământului profesional şi tehnic) 

 

OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee:::   

 Dezvoltarea raţională a reţelei şcolare IPT din judeţul Ilfov 

 Adaptarea ofertei educaţionale de formare profesională la cerinţele pieţei muncii 

 Asigurarea condiţiilor de infrastructură şi dotare a şcolilor IPT din judeţul Ilfov 

 Dezvoltarea resurselor umane ale şcolilor IPT din judeţul Ilfov 

 Monitorizarea acţiunilor şi evaluarea rezultatelor PLAI 
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CCC...   DDDOOOMMMEEENNNIIIUUULLL   „„„MMMAAANNNAAAGGGEEEMMMEEENNNTTTUUULLL   CCCAAALLLIIITTTĂĂĂȚȚȚIIIIII””” 

(mecanismele pe care instituţia le activează pentru a gestiona calitatea) 

 

OOOBBBIIIEEECCCTTTIIIVVV   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   777   

 Dezvoltarea sistemului de formare continuă a personalului didactic, 

monitorizarea unităţilor şcolare cu privire la valorizarea resurselor umane, 

utilizarea  corectă şi eficientă a resurselor materiale şi financiare în vederea 

creşterii calităţii actului educaţional 

 

OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee:::   

 Promovarea unui management eficient al acţiunilor de informare şi documentare care 

să conducă la realizarea obiectivelor strategice de dezvoltare a sistemului de 

formare continuă a personalului didactic. 

 Monitorizarea unităţilor şcolare în ceea ce priveşte folosirea corectă a resurselor 

umane/încadrare corectă şi atragerea cadrelor didactice calificate. 

 Atingerea standardelor  profesionale prin formarea continuă a personalului din 

inspectorat şi a celui din unităţile de învăţământ 

 Dezvoltarea activităţii de mentorat la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţ, în 

vederea optimizării competenţelor cadrelor didactice. 

 Creşterea eficienţei în alocarea şi exploatarea resurselor materiale şi financiare şi 

transparenţa procedeelor bugetare şi financiare.(repartizarea mijloacelor primite 

prin programe naţionale; eficientizarea managementului financiar, realizarea 

obiectivă a execuţiei bugetare la nivelul ISJ şi unităţi şcolare, modernizarea 

infrastructurii şi a bazei didactico-materiale; gestionarea justă a resurselor.) 
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                                    OOOBBBIIIEEECCCTTTIIIVVVEEE      PPPEEE   TTTEEERRRMMMEEENNN   

MMMEEEDDDIIIUUU                                                             

                                                          
 

 Asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ 

cu sistemul european de educaţie şi formare profesională; 

 Elaborarea tuturor documentelor proiective în conformitate cu prevederile legale; 

 Elaborarea strategiei de dezvoltare managerială şi de dezvoltare profesională 

pentru personalul ISJ Ilfov; 

 Crearea cadrului adecvat de funcţionare a organismelor de conducere – individuală 

şi colectivă - în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de reglementările 

interne – elaborarea regulamentelor de organizare şi funcţionare, stabilirea 

atribuţiilor, monitorizarea şi evaluarea activităţilor desfăşurate; 

 Construirea unui sistem de comunicare internă și externă cu toți factorii implicați; 

 Asigurarea realizării demersurilor privind funcţionarea sistemului de gestionare a 

informaţiei; înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor; 

  Reformarea calităţii în educaţie pe principiul integrării, valorizării şi al evaluării 

standardizate: 

 Fundamentarea managementului calităţii pe autoevaluare şi pe dezvoltare 

instituţională; 

 Centrarea managementului calităţii pe valoarea adăugată şi pe progres; 

 Creşterea competenţelor cadrelor didactice în calitate de manager de curriculum 

şi manager de clasă.  

 Creşterea calităţii educaţiei şi formării continue şi dezvoltarea produselor educaţionale 

pentru adulţi: 

 Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei; 

 Dezvoltarea parteneriatului social; 

 Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru elevi şi 

adulţi; 

 Asigurarea calităţii şi diversificarea serviciilor educaţionale în educaţia timpurie 

şi în învăţământul pentru copiii şi elevii cu cerinţe educaţionale speciale 

 Dezvoltarea patrimoniului instituţional prin coerenţă managerială (prin diagnoză, 

proiectare, implementare, evaluare, cu sens de dezvoltare instituţională) 
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 Eficientizarea demersului managerial prin organizarea în vederea atingerii 

standardelor şi finalităţilor; 

 Monitorizarea şi evaluarea modului în care se aplică, la nivelul judeţului, politicile 

educaţionale ale MECTS; 

 Compatibilizarea demersurilor proiective cu cele acţionale şi evaluative, aplicând 

prevederile normative, documentele elaborate de MECTS, finalităţile urmărite, 

standardele acceptate 

 

OOOBBBIIIEEECCCTTTIIIVVVEEE   PPPEEE   TTTEEERRRMMMEEENNN   LLLUUUNNNGGG       

                                                        
 

 Gestionarea eficientă a documentelor manageriale prevăzute de legislaţia în vigoare 

şi reglementările interne; 

 Implementarea unui sistem eficient de comunicare formală internă şi externă; 

 Descentralizarea şi creşterea gradului de autonomie a sistemului educaţional la 

nivelul unităţilor de învăţământ 

 Eficientizarea activităţii şi creşterea performanţelor unităţilor de învăţământ 

 Democratizarea sistemului educaţional 

 Asigurarea transparenţei în luarea deciziilor şi în gestionarea  fondurilor 

publice destinate educaţiei 

 Creşterea relevanţei ofertei de servicii educaţionale pentru toate categoriile de 

copii şi elevi 

 Stimularea inovaţiei, a responsabilităţii profesionale şi a răspunderii publice la 

nivelul cadrelor didactice, al managerilor şcolari şi al elevilor; 

 Aplicarea procedurilor descentralizate privind managementul resurselor umane 

 Dezvoltarea patrimoniului instituţional prin coerenţă managerială (prin diagnoză, 

proiectare, implementare, evaluare, cu sens de dezvoltare instituţională) 

 Eficientizarea demersului managerial prin organizarea în vederea atingerii 

standardelor şi finalităţilor 

 Monitorizarea şi evaluarea modului în care se aplică, la nivelul judeţului, 

politicile educaţionale ale MECTS 

 Compatibilizarea demersurilor proiective cu cele acţionale şi evaluative, 

aplicând prevederile normative, documentele elaborate de MECTS, finalităţile 

urmărite, standardele acceptate. 
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EEEVVVAAALLLUUUAAARRREEE   ŞŞŞIII   CCCOOONNNTTTRRROOOLLL   (((ppprrriiinnnccciiipppaaallliiiiii   iiinnndddiiicccaaatttooorrriii)))    

                                                                                                               
   

AAA...   DDDOOOMMMEEENNNIIIUUULLL   „„„CCCAAAPPPAAACCCIIITTTAAATTTEEEAAA   IIINNNSSSTTTIIITTTUUUȚȚȚIIIOOONNNAAALLLĂĂĂ”””   

 

1. Monitorizarea şi evaluarea modului în care se aplică, la nivelul Judeţului Ilfov, 

politicile educaţionale ale MECTS în învăţământul preuniversitar.  

2. Dezvoltarea patrimoniului instituţional prin coerenţă managerială (proiectarea 

coerentă a activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze pertinente, specifice, 

realiste, cu ţinte strategice care să vizeze proceduri de asigurare a calităţii în 

educaţie, evaluare cu sens de dezvoltare instituţională). 

3. Eficientizarea demersului managerial prin organizarea în vederea atingerii 

standardelor şi finalităţilor, prin construirea şi implementarea, la nivelul IŞJ Ilfov şi 

a unităţilor de învăţământ, a unor seturi de instrumente şi documente cu caracter 

practic,  ce au ca scop optimizarea proiectării, planificării, monitorizării şi evaluării 

activităţii manageriale şi a inspecţiei şcolare. 

4. Realizarea unui ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de 

elaborare, planificare şi implementare a programelor de studiu, prin care să 

formeze încrederea beneficiarilor că unitatea de învăţământ îndeplineşte 

standardele de calitate. 

5. Întărirea capacităţii instituţionale pentru monitorizarea şi asigurarea calităţii 

serviciilor educaţionale furnizate de instituţiile de învăţământ, având ca efect 

centrarea sistemului educaţional pe nevoile comunităţii. 

6. Reorganizarea, în vederea eficientizării, a inspecţiei şcolare, orientată spre 

asigurarea calităţii educaţiei şi respectarea standardelor naţionale, a standardelor 

de referinţă, a indicatorilor de performanţă. 

7. Dezvoltarea capacităţii de autoevaluare şi de creştere a autonomiei instituţionale. 

8. Evaluarea instituţiilor de învăţământ, pe bază de analiză şi acţiune corectivă 

continuă, bazată pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi 

pe alegerea şi aplicarea standardelor de referinţă. 
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BBB...   DDDOOOMMMEEENNNIIIUUULLL   „„„EEEFFFIIICCCAAACCCIIITTTAAATTTEEEAAA   EEEDDDUUUCCCAAAȚȚȚIIIOOONNNAAALLLĂĂĂ”””   

 

1. Optimizarea, monitorizarea şi evaluarea calităţii procesului educaţional: aplicarea 

corectă şi creativă a curriculumului, evaluarea calităţii domeniilor şi proceselor 

educaţionale, stimularea şi experimentarea unor practici educaţionale cu caracter 

novator; implementarea strategiei privind descentralizarea învăţământului 

preuniversitar, precum şi a măsurilor convergente spre atingerea standardelor şi 

indicatorilor de calitate în activitatea instructiv-educativă 

 

Repere pentru stabilirea obiectivelor specifice şi acţiunilor proiectate: 

 Consilierea, monitorizarea şi evaluarea în ceea ce priveşte implementarea 

curriculumului naţional la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, al fiecărei 

catedre, al fiecărui cadru didactic şi asigurarea corelării acestuia cu curriculumul 

local; 

 Monitorizarea actului educaţional din perspectiva progresului şcolar individual 

şi a reuşitei şcolare la concursurile şi examenele naţionale, precum şi din 

perspectiva integrării absolvenţilor pe piaţa muncii; 

 Monitorizarea progresului şcolar din perspectiva prestaţiei didactice; 

 Evaluarea curentă la clasă pentru a urmări aplicarea eficientă a metodologiei 

specifice la nivelul tuturor claselor de elevi, concepută ca o reală activitate de 

cercetare a parametrilor de funcţionare a învăţământului real; 

 Evaluarea măsurii în care curriculumul furnizat elevilor care au diferite vârste, 

aptitudini, capacităţi, intelect şi interese este potrivit şi dacă este reactualizat în 

permanenţă, pentru a asigura atingerea standardelor de către elevi; 

 Obţinerea unor finalităţi ale educaţiei clare, vizibile, măsurabile, ale parcursului 

educaţional al fiecărui elev; 

 Controlul şi monitorizarea, în mod sistematic, a calităţii educaţiei furnizate de 

unităţile de învăţământ, prin activităţi şi tehnici cu caracter operaţional, 

constând în examinarea multicriterială a măsurii în care acestea îndeplinesc 

standardele de referinţă; 

 Monitorizarea şi evaluarea programelor destinate participării la educaţie pe 

baza unor indicatori specifici (rată de participare, grad de cuprindere, rată de 

abandon, progres şcolar); 

 Analiza criteriilor folosite de unităţile şcolare la stabilirea curriculumului şi 

relaţia dintre curriculumul naţional şi cel local; 

 Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între evaluările elevilor şi 

cerinţele curriculumului unităţii şcolare; 

 Îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării astfel încât să se acorde şanse 

egale tuturor elevilor, atingerea standardelor curriculare de performanţă, 

pregătirea elevilor pentru o societate în schimbare; 
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 Îmbunătăţirea tehnicilor de evaluare şi a metodelor de examinare a 

performanţelor şcolare; 

 Evaluarea ofertei educaţionale şi a performanţei educaţionale pe baza criteriilor 

de monitorizare şi evaluare şi/sau a indicatorilor de performanţă stabiliţi prin 

proiectul de curriculum sau prin proiecte de dezvoltare. 

 Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar, conduite 

de risc, integrarea elevilor pe piaţa muncii, susţinerea elevilor dezavantajaţi 

social, susţinerea elevilor înalt abilitaţi  

2. Organizarea  şi monitorizarea desfăşurării Examenelor Naționale, Bacalaureatului şi 

a altor concursuri şcolare  

 

CCC...   DDDOOOMMMEEENNNIIIUUULLL   „„„MMMAAANNNAAAGGGEEEMMMEEENNNTTTUUULLL   CCCAAALLLIIITTTĂĂĂȚȚȚIIIIII”””   

 

1. Valorificarea şi dezvoltarea resurselor existente 

2. Armonizarea strategiilor IŞJ Ilfov prin proiectarea de activităţi ca iniţiative locale 

vizând dezvoltarea de competenţe specifice în managementul educaţional 

3. Dobândirea de noi competenţe profesionale şi dezvoltarea competenţelor metodice, 

sociale şi personale prin consiliere şi sprijin acordat cadrelor didactice de toate 

specialităţile şi managerilor şcolari 

4. Recrutarea şi încadrarea cu personal didactic calificat, facilitarea şi sprijinirea 

acestora pentru dezvoltare personală şi evoluţie în carieră, conform potenţialului 

propriu de dezvoltare profesională şi cu politicile MECTS pentru formarea 

resurselor umane 

5. Consilierea şi îndrumarea structurilor de conducere a unităţilor şcolare în probleme 

de politici educaţionale cu impact asupra îmbunătăţirii calităţii prestaţiei 

manageriale 

6. Implementarea noilor prevederi metodologice referitoare la selecţia resurselor 

umane, în condiţiile descentralizării sistemului de învăţământ, precum şi în noul 

context creat de imperativele aplicării legii calităţii 

7. Modernizarea bazei materiale şi a infrastructurii ISJ şi a unităţilor şcolare pentru 

asigurarea unui climat normal de desfăşurare a activităţii instructiv-educative 

(valorificarea oportunităţilor privind dotarea laboratoarelor, a cabinetelor de 

asistenţă psihopedagogică şi de logopedie, a bibliotecilor şcolare, a sălilor de sport) 

8. Monitorizarea eficienţei şi eficacităţii implementării obiectivelor sociale ale 

programelor stabilite prin aplicarea politicilor guvernamentale şi ministeriale în 

domeniul învăţământului: acordarea de rechizite şcolare, dotarea cu microbuze 

şcolare, informatizarea unităţilor de învăţământ şi reabilitarea unităţilor şcolare din 

mediul rural, construirea şi amenajarea sălilor şi terenurilor de sport, în scopul 

dezvoltării armonioase a elevilor şi pentru realizarea dimensiunii incluzive a 

educaţiei etc. 



                             PPrrooiieecctt  ddee  ddeezzvvoollttaarree  iinnssttiittuuțțiioonnaallăă  22001122  --  22001166  

 

 
59 

I.S.J. 
ILFOV 

9. Reglementarea parteneriatului dintre şcoală şi administraţia publică locală în 

domeniul conducerii şi finanţării învăţământului 

10. Monitorizarea modului în care reprezentanţii comunităţii locale se implică în 

activitatea consiliilor de administraţie şi asigurarea calităţii prin comisiile din care 

fac parte 

11. Colaborarea ISJ Ilfov cu MECTS, Prefectura, Consiliul Judeţean, Consiliile locale, 

servicii descentralizate, instituţii partenere, asociaţii, fundaţii, sindicate 

reprezentative din învăţământul preuniversitar, mass-media, alte organizaţii, 

pentru dezvoltarea de proiecte şi programe de interes comun 

 

 

IIIMMMPPPAAACCCTTT   ȘȘȘIII   RRREEEZZZUUULLLTTTAAATTTEEE   AAAȘȘȘTTTEEEPPPTTTAAATTTEEE         

                                                       

Politicile educaţionale promovate de Inspectoratul Școlar Județean Ilfov în ceeace 

priveşte evaluarea instituţională se referă şi la aspecte privind:  

a) eficacitatea şi eficienţa sistemului propriu ; 

b) eficacitatea internă şi eficacitatea externă; 

c) abordări legate de microsistem; 

d) abordări legate de macrosistem. 

 

a). Eficacitatea propriului sistem pune în evidenţă randamentul activităţilor proiectate, 

precum şi măsura în care-şi atinge scopurile vizate. O eficacitate acceptabilă este aceea care a 

condus la scopurile avute în vedere, iar o eficacitate redusă/ineficacitate constă în obţinerea 

unor rezultate diferite de cele aşteptate. 

Eficienţa sistemului propriu rezultă din raportul dintre rezultatele obţinute (mai bune sau 

mai puţin bune) şi resursele utilizate. Considerăm că rezultatele bune obţinute cu un conţinut 

mai mare de resurse este eficace, dar nu eficientă, iar o activitate poate fi eficientă (a fost 

realizată în condiţii acceptabile, fără să depăşească resursele atribuite), dar nu eficace (nu şi-a 

atins scopurile). 

b). Eficacitatea internă şi eficacitatea externă nu este proprie evaluării rezultatelor obținute 

de copii, însă la evaluarea instituţională această diferenţă se impune. În acest sens, în opinia 

noastră, formarea profesională are un efect intern, dar verdictul îl dă activitatea productivă şi 
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comportamentele (competenţe, atitudini etc.), dar competenţa ca factor de producţie de deduc 

din rezultatele în comportarea socială, atât a educatorului, cât şi a educabilului. 

c). În privinţa evaluărilor de micro și macrosistem, acestea privesc evaluarea 

instituţională şi implică toate evaluările din microsistem. Evaluările din microsistem privesc 

rezultatele copiilor în urma activității educaționale furnizate, realizate de către educatori. 

Acestea sunt evaluări de proces, vizează condiţii, resurse, tipuri de fenomene de tip şcolar – 

frecvenţă, abandon, eşec. Pentru fiecare dintre ele recurgem la metode şi proceduri distincte, 

identificate şi analizate în funcţie de situaţie. 

 

FFFiiinnnaaallliiitttăăățțțiii   șșșiii   cccooonnndddiiiţţţiiiiii   pppeeennntttrrruuu   iiimmmpppllleeemmmeeennntttaaarrreeeaaa   cccuuu   sssuuucccccceeesss   aaa   ppprrreeezzzeeennntttuuullluuuiii      

PPPrrroooiiieeecccttt   dddeee   DDDeeezzzvvvooollltttaaarrreee   IIInnnssstttiiitttuuuțțțiiiooonnnaaalllăăă 

 

 Transformarea planului strategic în planuri operaţionale anuale, care sunt revăzute şi 

modificate cu regularitate (semestrial / de câte ori este necesar). 

 Acordarea unei atenţii deosebite participării la procesul de planificare strategică a 

fiecărui angajat al ISJ Ilfov; comunicarea eficientă trebuie să se realizeze cu fiecare 

membru al organizaţiei. 

 Efectuarea unei liste de responsabilităţi pentru fiecare salariat (planificări periodice 

şi strategii de motivare). 

 Realizarea monitorizării și evaluării impactului activităților și acțiunilor realizate.  

 Trebuie să existe o persoană responsabilă pentru implementarea planului strategic, 

care va supraveghea procesul de implementare şi va raporta Consiliului de 

Administrație despre schimbările intervenite. 

 


