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STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII
AN ŞCOLAR 2017 – 2018
Ţinte strategice

Abordări strategice

Termene

Avantaje

Modalităţi de
implementare a
strategiei

Instrumente de
autoevaluare

Modalităţi de
îmbunătăţire

Satisfacţia
beneficiarilor
rezultată prin:
- aplicarea de
chestionare;
- orarul
utilizării
spatiilor scolare;

Atragerea de noi
fonduri din
sponsorizări pentru
dotarea cabinetelor
şi laboratoarelor

A. Capacitatea
Instituţională
1. Managementul
strategic
Dezvoltarea
unei solide
culturi
instituţionale

- Proiectarea PAS;
- atingerea scopurilor şi
obiectivelor propuse în
planurile operaţionale;
- existenţa şi funcţionarea
sistemului de gestionare a
informaţiei;

-martie
2018 semestrial

-februarie
2018

O bună
cunoaştere
a documentelor,
reglementărilor
interne, a
activităţii şcolii
de către cadrele
didactice

- Întruniri periodice cu
beneficiarii;
- Comunicarea
sistematică cu
beneficiari din
comunitate;

Ţinte strategice
2. Managementul
operaţional
- Promovarea
Scolii Postliceale
EDUNET
CRAIOVA în
rândul
comunităţii locale;
- Dezvoltarea
de noi
parteneriate;
- Dezvoltarea
bazei
materiale a
instituţiei

Abordări strategice

- Înregistrarea,
prelucrarea şi utilizarea
datelor şi informaţiilor
- caracteristicile spaţiilor
şcolare;
- dotarea şi utilizarea
spaţiilor şcolare.

Termene

- iunie
2018
-pe
durata
anului
şcolar

Avantaje

Stimularea
iniţiativei ca o
garanţie a bunei
desfăşurări a
activităţii

Modalităţi de
implementare a
strategiei

Instrumente de
autoevaluare

- Dezvoltarea
fondului de carte,
material audio-video;
- Dotarea bibliotecii,
Laboratorului de tehnica
farmaceutica, salilor de
nursing cu materialele
necesare;

- chestionare;
- raport
de activitate al
bibliotecii, al
cabinetului
psihopedagogic, al
catedrelor;
- evidenta şi
funcţionalitatea
parteneriatelor

- Atragerea
unui număr mai
mare de parteneri
educaţionali din
comunitate în
parteneriate;

- Întruniri;
- Analize;
- Comunicări;

Modalităţi de
îmbunătăţire

Reactualizarea siteului şcolii
Crearea unui climat
propice in vederea
atragerii
partenerilor din
unitati sanitare

B. Eficacitate
Instituţională
a) conţinutul
programelor

1. Oferta
educaţională

2.Curriculum

- Realizarea stagiului clinic - pe durata
conform programei scolare anului
prin interdependenta
şcolar
modulelor de
specialitate;
- Diversificarea
ofertei educaţionale prin
proiectarea CDS pornind
de la nevoile identificate,
de la politicile naţionale,
judeţene şi locale;

- Posibilitatea
implicării
OAMGMAMR
care oferă
august 2018 elevilor şanse
reale de creştere a - Folosirea
stimei şi
unor strategii de
încrederii în sine marketing;

- Discuţii;

Accesul la
resursele
educaţionale
europene de pe
site-urile oficiale
de profil

Ţinte strategice
b) rezultatele la
învăţătură

c) activitatea
financiară

C. PROCEDURI
a) proceduri
pentru
asigurarea
calităţii

Abordări strategice

- Folosirea unor metode
inovative de evaluare a
elevilor in scoala (teorie) si
in unitatile sanitare
partenere (practica)

- Proiectarea bugetului in
vederea imbunatatirii bazei
materiale in conformitate
cu veniturile realizate din
taxele scolare

- Existenţa procedurilor de
analiză a culturii
organizaţionale;
- Iniţierea activităţii şi
procedurilor de asigurare
şi îndrumare a calităţii pe
baza autoevaluării şi a
evaluării externe;
- Regulamente;

Termene
- pe durata
anului
şcolar

-ianuarie
2018

- sept. –
oct. 2017 şi
ori de câe
ori este
necesar

Avantaje

Modalităţi de
implementare a
strategiei

Instrumente de
autoevaluare

Modalităţi de
îmbunătăţire

- Posibilitatea
evaluării lor în
vederea
verificării si
confirmării
unor aptitudini
specifice
asistentului
medical;

Fise, chestionare,
referate, caietul de
practica

- Rezultatele
Obţinute pe
parcursul anului
scolar

Selectarea elevilor
pentru participarea
la programul
ERASMUS+

- Solicitarea de
granturi;

- Realizarea
de proiecte cu finantare
externa

Balanta si bilant
contabil

Extinderea
parteneriatelor cu
unitati sanitare si
ONG-uri din tara si
strainatate care să
ofere facilităţi
elevilor.

- Asigură
legătura între
obiectivele
propuse şi
realizarea lor prin
implicarea tuturor
factorilor;

- Raport anual;
- Chestionare;
- Feedback;
- Evaluare
Sistematică;
- Afişarea valorilor
cheie ale organizaţiei
şcolare;
- Sondajul;

- Analiza
Ritmică;
- Fişe de
autoevaluare;
- Situaţii
statistice la
testele de
evaluare iniţială
şi testările
periodice

Implicarea
Consiliului
elevilor, prin
reprezentanţii săi,
în crearea de
proceduri specifice
activităţii lor

Ţinte strategice

Abordări strategice

b) Procedura de
monitorizare a
parcurgerii
programei

- Revizuirea periodică a
ofertei şcolare;

Termene

- aprilie
2018

Avantaje

- Colectarea
şi analizarea
informaţiilor
referitoare la
nivelul de
îndeplinire a
indicatorilor
naţionali;

Modalităţi de
implementare a
strategiei

Instrumente de
autoevaluare

- Instruirea şi educarea
personalului didactic;
- Sondarea şi afişarea
permanentă a
rezultatelor
Obţinute;
- Observaţia;

c) proceduri
obiective şi
transparente de
evaluare a
învăţării

d) proceduri de
evaluare
periodică a
calităţii
cadrelor
didactice

- Optimizarea procedurilor
de evaluare;
- Existenţa progresului în
planificarea, realizarea şi
îmbunătăţirea
modalităţilor şi
procedurilor de evaluare a
rezultatelor învăţării;

- Existenţa indicatorilor de
evaluare a corpului
profesoral;
- Existenţa progresului în
planificarea, realizarea şi
îmbunătăţirea modalităţilor
şi procedurilor de evaluare
a calităţii cadrelor
didactice;

- pe durata
anului
şcolar

- pe durata
anului
şcolar
semestrial/
anual

- Monitorizarea
periodică
a existenţei
progresului;

- Constituirea
Şi funcţionarea
structurilor
responsabile cu
evaluarea internă
, a comisiei
de verificare a
documentelor
scolare

- Încurajarea
folosirii metodelor
interactive, a
discursului, a lucrului in
echipă;
- Instruirea şi aplicarea
metodelor de evaluare;
- Participarea
la cursuri de
pregătire profesională;
- Realizarea
unor fişe de
observaţii la clasă în
legătura cu succesul /
progresul şcolar
al elevilor;

Modalităţi de
îmbunătăţire

Afisarea pe siteul
scolii a
- bibliografiei
pentru concursul de
admitere;
- tematica
proiectelor de
absolvire

- Dialogul;

- Proiecte;
- Interasistenţe
- fişa de
(auto)evaluare;

Crearea unor
secţiuni de
informare la
avizierul elevilor

Ţinte strategice

Abordări strategice

Termene

- Optimizarea accesului la
e) accesibilitatea
resursele educaţionale;
resurselor
adecvate învăţării

f) baza de date
actualizată
sistematic
referitoare la
asigurarea
internă a
calităţii

- Asigurarea accesului la
informare a persoanelor şi
instituţiilor interesate;

g) transparenţa
informaţiei
de interes public
cu privire la
programele de
studiu şi a
certificatelor,
diplomelor şi
calificărilor
obţinute

-Asigurarea canalelor de
informare a beneficiarilor
direcţi şi indirecţi cu
privire la programe şi
certificări;

Director,
Prof. Cornelia PASARE

Avantaje
Cresterea calitatii
actului
educational

- pe durata
anului
şcolar

Modalităţi de
implementare a
strategiei
- Achiziţionare
de materiale
noi şi folosirea lor
constituirea
bazei de date;

Instrumente de
autoevaluare
- Fişe de
observaţie;

Luarea unor
decizii corecte
bazate pe
documente
actualizate

- Realizarea
unei analize
(statistici la sfârşitul
semestrului/ anului) în
procente de
promovabilitate pe
materii / clase/ pe medii/
număr de
absenţe;

Documente
actualizate
periodic

Realizarea
numarului de
clase propus in
oferta
educationala

- Afişarea
ofertei
educaţionale a şcolii pe
site-ul scolii şi
în presa locală;

Contracte de
voluntariat pe
durata
scolarizarii

Angajarea
absolventilor in
unitati sanitare
din tara si
strainatate
Responsabil CEAC,
prof. dr. Iuliana GHEORGHE

Modalităţi de
îmbunătăţire
Imbogatirea
instrumentarului in
salile de nursing si
Dotarea cu
substante in
Laboratorul de
tehnica
farmaceutice
Crearea de canale
de comunicare între
membrii echipei

- Calitatea
Realizării
pliantelor
/fluturaşilor /
panourilor;

