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Valoarea adăugată a temelor 
pentru acasă-câteva repere 

 

 

 Mariana Dogaru,  ARACIP 

Calitatea este generată la nivelul 
relaţiei profesor-elev. Prin urmare, 
aceasta este cuantificată în rezultatele 
elevilor, iar, aşa cum spunea Compania 
americană Mc Kinsey, creşterea 
rezultatelor este dată doar de creşterea 
calităţii instruirii. Astfel, am putea afirma 
că o instruire mai bună duce la rezultate 
mai bune sau lecţii mai bune-rezultate mai 
bune. Unde începe şi unde se termină 
instruirea? 

 
În sistemul nostru de învăţământ, 

temele pentru acasă sunt urmarea 
„firească” a lecţiilor derulate în clasă, în 
cele mai multe cazuri, fiind preluate de 
părinţii, care, specialişti sau nu, trebuie să 
continue cel puţin la acelaşi nivel de 
profesionist explicaţiile şi metodologia. 
Mai mult, trebuie să exprime cu exactitate 
conţinuturi de mult timp uitate, în cele mai 
multe cazuri. 

Debbie Lifschitz, profesor la 
Michlalah Jerusalem College prezenta la 
Conferinţa Internaţională ETAI în 2010 
concluziile de la cercetarea legată de 
temele pentru acasă, abordând rând pe 
rând miturile temelor pentru acasă, (de 
exemplu, mitul „temele ajută la creşterea 
achiziţiilor academice” este doborât de 
Cooper care a demonstrat că nu există  

 
întotdeauna o corelaţie între ele, chiar 
dacă Marzano (2000) stabileşte corelaţii  
foarte mici, în creştere  de la şcoala 
primară la liceu. Cu toate acestea, elevii 
din Japonia au teme mai puţine, dar sunt 
mai buni, după cum afirmă Organizaţia 
Dezvoltării şi Cooperării Economice în 
2004. 

Cercetările ulterioare au 
demonstrat că achiziţiile academice pot fi 
corelate cu alţi factori, nu neapărat cu 
tema pentru acasă. Într-un studiu din 
2012, realizat de Adam Maltese (Indiana 
University), de Robert H. Tai 
(Universitatea Virginia) şi de Xitao Fan 
(Universitatea Macau), au fost analizate 
chestionarele a peste 18 000 de elevi, 
concluzia fiind că temele nu sunt utilizate 
aşa cum ar trebui, autorii sugerând că alţi 
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factori precum: participarea elevilor în 
clasă asociată cu tema are ca rezultat 
performanţa, fără a avea pretenţia 
absolutizării: toate temele sunt rele. 
Aceasta  invită la calitate, nu la cantitate. 
O altă concluzie a studiului este că tema 
trebuie să aibă un scop, înţeles atât de 
profesor, dar mai ales de elev. Cu toate 
acestea, mai mulţi specialişti (Paul, 
2011;Bennet&Kalish 2006; Cooper, 
Robinson an Patall, 2006;Good& Brophy, 
2003) identifică efecte negative ale 
temelor: ocupă timpul elevilor, pot afecta 
sănătatea elevilor, cantitatea poate 
scădea eficienţa temei, trebuie adaptată 
nivelului elevilor, să fie realistă în  mărime 
şi în dificultate. Schnurmacher (2012) 
spune că tema este o muncă forţată, iar 
profesorii ar trebui să fie capabili să facă 
totul în sala de clasă, iar Nelson (2007) 
spune că o predare excelentă nu duce la 
nevoia de ore lungi de teme. 

Markow et al (2007) spune că 
doar un sfert din elevi  îşi termină rar sau 
aproape niciodată temele. De asemenea, 
Kralovec şi Buell’ s (2000)  au descoperit 
că temele sunt chiar şi cauza pentru 
abandon şcolar. 
Aşadar, avem efecte negative şi efecte 
pozitive privind temele pentru acasă, dar, 

aşa cum observăm din studiile realizate în 
Statele Unite ale Americii, nu tema în sine 
este bună sau rea, ci modul în care este 
abordată aceasta, atât de cadru didactic, 
cât şi de elevi. 
În opinia noastră, simptomele unei teme 
ineficiente sunt următoarele: 
-percepţia de tip „corvoadă” a elevului 
(este un efect datorat neadaptării 
dificultăţii temei la nivelul elevului); 
-supraîncărcarea elevului (viziunea 
cadrului didactic conform căreia disciplina 
pe care o predă este cea mai importantă, 
determină o exagerare a cantităţii temei, 
fără a ţine cont că toate cadrele didactice 
gândesc asemănător; ca o consecinţă 
directă, elevul va avea teme multe la toate 
disciplinele); 
-lipsa controlului temelor date/sprijinirii 
elevilor după temă (sunt nenumărate 
cadrele didactice ce nu verifică tema şi nu 
vin cu explicaţii suplimentare pentru elevii 
care nu au reuştit să rezolve tema; 
această atitudine poate transmite elevului 
ideea că tema nu este atât de importantă 
pentru profesor şi va avea ca efect 
neefectuarea ei în viitor, ducând la 
obiceiuri negative de tipul nerealizarea 
sarcinii sau la neidentificarea zonelor de 
îmbunătăţire); 

-incapacitatea elevului de a rezolva singur 
tema (nevoia de sprijin indică lipsa 
independenţei, adică competenţe 
neformate, ceea ce este semn  clar al 
lecţiilor de slabă calitate). 
Simptomele unor teme eficiente: 
-dorinţa elevului de a învăţa mai mult 
datorită stârnirii interesului pentru 
disciplina respectivă; 
-uşurinţa rezolvării temei; 
-timpul scurt de rezolvare a temei. 

Ca atare, se impun câteva 
întrebări utile pentru sistemul românesc 
pe care fiecare cadru didactic responsabil 
de importanţa deciziilor pe care le iau în 
legătură cu elevii: Din perspectiva cui este 
benefică tema? Care este rolul familiei în 
rezolvarea temelor elevului?Trebuie să fie 
părintele specialist în locul cadrului 
didactic? A cui este vina când elevul nu 
reuşeşte să îşi facă tema din cauza 
dificultăţii?Câte dintre cadrele didactice 
măsoară eficienţa temelor pe care le dau 
elevilor? Întelege elevul scopul temei?Dar 
profesorul?Efectele pozitive ale temelor 
pot fi obţinute şi prin alte căi în afară de 
teme? 

 
 

 

 

   
 Orhan Pamuk, scriitorul turc 
laureat al Premiului Nobel pentru 
Literatură pe anul 2006, în cartea 
Istanbul, vorbeşte despre iernile bunicilor 
lui, când aceştia puteau face previziuni 
meteorologice urmărind un izvor din 
grădina din jurul mormântului lui Baiazid. 
Acolo era o fântână arteziană care 
prezicea, prin apa sau gheaţa ei, cât de 
grea avea să fie iarna. Traseul acelui 
izvor ne relevă faptul că centrul şi periferia 
sunt relative. Cine este la centru? Cine 
este la periferie? 
 Cum se naşte o şcoală bună? 
Viziunea despre şcoală diferă foarte tare, 
în funcţie de loc, nevoi şi dorinţe 
curriculare, în funcție de loc, nevoi și 
dorințe curriculare, de resursele  

 

 

Locul școlii într-o societate în 
schimbare  

Mioara Șerban,  ARACIP 

disponibile, de ţintele individuale sau 
culturale. Dar la fel de importante sunt 
influenţele pe care le exercită asupra 
şcolii şi a elevilor pe care  
îi pregăteşte, elementele exterioare, de la 
convingerile şi atitudinile părinţilor, la cele 
venite din mass-media şi din anturajul 
elevilor.  

Schimbările care se produc în 
noi şi în jurul nostru, în societate, în orice 
domeniu generează reproiectare, 
restructurare. Dar cum vedem această 
schimbare în şcoala românească? Există  
câteva schimbări vizibile: efortul de a 
integra elevii cu nevoi speciale (fizice sau 
emoţionale), educaţie individualizată în 
funcție de nevoile de învăţare. O privire în 
afara şcolii constată schimbări radicale: 
 

 
 
 
 
 
 
 
elevii pot comunica instantaneu cu 
prietenii, cu familia, au acces la o serie de 
mijloace moderne de comunicare şi de 
întreţinere a timpului liber, astfel încât se 
creează un contrast generos între ceea ce 
oferă schimbarea în societate prin şcoală 
şi ceea ce oferă schimbarea în afara 
şcolii.  
 Şcoala nu se poate schimba 
rapid şi radical şi nici nu poate fi înlocuită, 
dotările şi mijloacele curriculare nu se pot 
dezvolta, schimba fără o susţinere 
materială deosebită care, de cele mai 
multe ori, în şcolile de la periferie sau din 
zonele mai puţin favorizate, este aproape 
imposibilă.  

În consecinţă, schimbarea se 
poate realiza rapid la câteva niveluri. În 
primul rând, este nevoie de profesori 
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foarte bine pregătiţi, de profesori care să 
se simtă specialişti şi să creeze o imagine 
a unor oameni bine pregătiţi şi plini de 
entuziasm. Este nevoie de cadre didactice 
devotate înţelegerii elevilor şi conştienţi 
de responsabilităţile lor. Este mult mai 
uşor atunci când elevii vin la şcoală 
dornici să înveţe. Ce se întâmplă când 
elevii nu sunt atraşi de şcoală? Este 
foarte simplu să dăm vina pe părinţi, pe 
elevii înşişi sau pe profesorii de anul 
trecut. Efortul de a-i menţine pe elevi 
motivaţi este uneori foarte mare şi 
insuficient pentru un singur profesor sau 
chiar un colectiv de cadre didactice. 
Motivaţia poate fi oferită de propria 
credinţă a elevilor în importanţa şi justeţea 
a ceea ce fac. Iar acest lucru se 
realizează în colaborare cu profesorul 
încă din prima zi. În altă ordine, 
tehnologia oferă avantajul de a permite 

elevilor să realizeze o serie de proiecte, 
să facă diagrame, să compună muzică, 
dacă aceasta este utilizată ca un 
instrument şi dacă este orientată către 
înţelegere. 
 Însă învăţarea nu are loc doar 
între cei patru pereţi ai clasei. Sprijinul 
oferit de mediu, tehnologia oferită de 
şcoli, în unele cazuri, de familie, în alte 
cazuri, sunt esenţiale, dar în aceeaşi 
măsură există şi alte entităţi care 
contribuie la educaţia copiilor, 
comunitatea şi cetăţenii acesteia.  

 De aceea, încercarea de a 
identifica factorii care definesc o şcoală 
bună sunt relativi. Este esenţială 
flexibilitatea profesorului în activităţile 
clasei, în acţiunile pe care le întreprinde 
cu fiecare dintre elevii săi, este importantă 
atitudinea acestuia în faţa clasei, atitudine 
care naşte atractivitate asupra lecţiei şi a 

modului în care participă elevul la 
aceasta. Un rol important, mai mare poate 
decât cel al tehnologiei, este rolul formativ 
al emoţiilor.  

Rolul şcolii, ca instituţie care 
oferă educaţie, este acela de a-i 
determina pe elevi să simtă esenţa 
intelectualităţii şi puterea analitică a mai 
multor modalităţi de a aborda lumea. Este 
important ca profesorii să-şi cunoască 
elevii, să-i întrebe despre interesele şi 
familiile lor, să-i stimuleze pentru a face 
eforturi mai mari.  
 Dincolo de ziduri şi de partea 
strict materială, relaţia care se stabileşte 
între cei care oferă şi cei ce primesc 
educaţie este impetuos necesară şi 
superioară. Comunicarea, implicarea şi 
atitudinea creată în interiorul clasei 
construiesc oameni de calitate.

 

 

 

 

 

Educație de calitate în școlile din mediul rural – ID 133316 

 

La nivelul sistemului de învățământ preunivesitar  din România, s-a 
constatat că sunt diferențe de calitate în ceea ce privește școlile din mediul 
urban și acelea din mediul rural, situație determinată pe bază de indicatori 
specifici în toate rapoartele naţionale de stare. Spre exemplu, Raportul 
ARACIP privind starea calității în sistemul de învățământ preuniversitar, din 
anul 2012, înregistrează ”diferenţe semnificative de performare, cu 
rezultate superioare în unităţile din mediul urban. Dacă în mediul urban la 
nivel de subdomeniu, gradul minim de performare a fost de 60,3%, toate 
nivelurile indicatorilor fiind cuprinse în intervalul 60 %-70%, în mediul rural 
gradul minim de performare a fost de 47,6%, cu treisprezece puncte 
procentuale mai puţin decât în urban. De altfel, toate subdomeniile au 
întrunit mai puţin cu 10-12 puncte procentuale decât indicatorii 
corespunzători din urban”. 

De asemenea, s-a observat diminuarea accentuată a numărului 
elevilor din mediul rural înscriși în învățământul liceal sau profesional la nivelul 
anului şcolar 2011-2012, deci în acest mediu de rezidenţă sunt în mod evident 
probleme de acces la o educaţie şi formare profesională iniţială de calitate, 
chiar la nivelul învăţământului obligatoriu.  

Toate datele analizate pe medii de rezidență indică o vulnerabilitate 
mai accentuată în cazul mediului rural. 

 

ARACIP va sprijini, prin două noi  proiecte finanțate din FSE prin POSDRU,  un număr de 1250 de școli, atât din 

mediul urban, cât și din cel rural, pentru creșterea calității serviciilor educaționale; acestea au o durată de 18 luni 

fiecare, bugetul aprobat fiind  de 12.770.771,14 lei pentru fiecare proiect 
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 În același timp, ARACIP, ca instituţie naţională de evaluare externă raportează că, dintr-un total de 3207 şcoli cu personalitate 

juridică din mediul rural, numai 244 au fost evaluate extern periodic până la momentul actual, adică sub 7,6%, în contextul în care 

evaluarea externă se realizează la cererea unităţii şi presupune achitarea unui tarif modic. În plus, din analizele menţionate s-a desprins 

clar concluzia că se înregistrează niveluri diferite de calitate şi privind cultura calităţii între şcolile care au fost evaluate extern şi celelalte, 

acreditate prin efectul legii, şi nu pe baza unei verificări externe a îndeplinirii standardelor naţionale şi a indicatorilor de performanţă. De 

asemenea, un aspect deloc neglijabil care sporeşte îngrijorarea în ceea ce priveşte minusul de calitate în acest mediu de rezidenţă îl 

reprezintă tocmai importanţa lui pentru România: peste 50% dintre şcolile cu personalitate juridică se înregistrează în mediul rural, precum 

şi 50% din populaţia activă a ţării, conform rezultatelor preliminare la recensământul din anul 2011. Mai mult, în 24 de judeţe, respectiv 

aproape 59% dintre judeţele ţării, populaţia aparţine preponderent acestui mediu de rezidenţă.   

În urma implementării din ultimii 7 ani a sistemului naţional de management şi asigurare a calităţii educaţiei, incluzând un set 

complet de standarde de funcţionare (de autorizare şi de acreditare) şi de referinţă (de calitate),cu caracter naţional şi general, pentru 

evaluarea externă şi evaluarea internă (autoevaluare), au fost evaluate peste 3000 de unităţi de învăţământ de stat şi particulare. Reţeaua 

şcolară publică numără 6369 unităţi cu personalitate juridică, dintre care 3207 sunt în mediul rural, adică peste 50%. Dintre acestea,  

numai 244 au fost evaluate extern periodic, adică sub 7,6%, iar cele mai recente studii ale ARACIP au demonstrat că se înregistrează 

diferenţe sensibile între şcolile care au trecut printr-o procedură de evaluare externă şi celelalte, în sensul îmbunătăţirii calităţii la primele 

dintre ele.  

Studiile şi rapoartele naţionale au identificat mentalităţi, moduri de gândire şi de acţiune, care pot împiedica implementarea 

sistemelor de calitate şi crearea „culturii calităţii”: centrarea activităţii şcolii pe funcţionare, pe proceduri birocratice nu pe dezvoltare şi pe 

îmbunătăţirea calităţii; considerarea calităţii ca responsabilitate exclusivă a şcolii, fără implicarea beneficiarilor; considerarea calităţii ca 

produsă preponderent de resursele materiale şi absenţa unei abordări sistemice a calităţii; inexistenţa unor valori comune şi instrumente 

unitare care să fundamenteze asigurarea şi evaluarea calităţii. 

Instrumentele de evaluare externă deja elaborate şi utilizate constituie un cadru general, centrat pe funcţionarea şcolii, dar nu au 

putut asigura o evaluare nuanţată a calităţii educaţiei la nivel local, pe baza „valorii adăugate”. Ca atare, este necesară actualizarea lor, 

care vine în mare măsură în sprijinul şcolilor prin importanta economie de resurse materiale şi de timp în cadrul vizitei de evaluare externă, 

astfel încât se va reduce spaţiul alocat procedurilor birocratice şi va spori acela necesar mai bunei cunoaşteri a tuturor aspectelor în 

funcţionarea şcolii, verificării capacităţii acesteia de a furniza alte servicii educaţionale (niveluri de învăţământ, calificări profesionale etc.) 

decât cele existente şi a impactului acesteia în comunitate. Noile instrumente vor realiza o mai bună concordanţă şi corespondenţă cu 

realităţile educaţionale actuale. La finalizarea celei de-a 8-a luni a proiectului, se va realiza prima actualizare completă şi coerentă a 

instrumentelor necesare pentru asigurarea şi evaluarea externă a calităţii (rapoarte, subrapoarte, fişe de lucru, liste de dovezi, fişe de 

observare a lecţiei, chestionare etc.). Pe baza lor, vor fi sprijiniţi 600 de furnizori de educaţie iniţială din mediul rural pentru  implementarea 

standardelor de calitate/referinţă, pentru orientarea întregii activităţi a şcolii pe bazele de calitate recunoscute în România şi pentru 

atestarea nivelului de calitate furnizat. În situaţia constatării neîndeplinirii standardelor de acreditare, ca standarde minime de funcţionare şi 

a neatestării nivelului de calitate, deci în situaţia existenţei unor neconformităţi şi abateri la nivel de furnizor de educaţie iniţială faţă de 

standardele naţionale în vigoare, situaţie pe care o estimăm la cel mult 120 de şcoli, se va interveni direct şi imediat pentru sprijinirea 

acestora în remedierea aspectelor constatate, prin implicarea autorităţilor administrative şi educaţionale locale şi reluarea vizitei de 

evaluare. Atestarea nivelului calităţii furnizate de şcoli şi reacreditarea acestora (480 de unităţi, cel puţin) vor duce la o mai bună 

cunoaştere a tuturor aspectelor în funcţionarea lor, precum şi în cadrul comunităţii, dar şi la realizarea ierarhiilor la nivel naţional, creând 

posibilitatea comparării rezultatelor şcolilor din aceeaşi categorie de risc. Proiectul va duce la creşterea calităţii educaţiei furnizate de 

şcolile din mediul rural, în concordanţă cu cerinţele beneficiarilor direcţi şi indirecţi. 

Grupul ţintă îl reprezintă 1200 de membri ai comisiilor de evaluare şi asigurare a calităţii din 600 de unităţi de învăţământ din 

mediul rural, între 1 şi 3 persoane pentru fiecare şcoală, în funcţie de dimensiunile acesteia şi de numărul structurilor arondate. Beneficiul 

major asupra acestora va consta în mai buna înţelegere a aplicării standardelor de referinţă şi a mecanismelor de asigurare a calităţii, 

precum şi în sprijinul primit pentru identificarea zonelor de îmbunătăţire şi a realizării planurilor de îmbunătăţire (remediale). În felul acesta, 

vor contribui la asigurarea unei educaţii iniţiale de calitate, conform standardelor naţionale în vigoare. Persoanele din grupul ţintă vor fi 

identificate din CEAC (Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității) desemnată la nivelul fiecărei şcoli. Criteriul de recrutare va fi numărul 
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de ore de formare în domeniul asigurării calităţii (vor fi selectate persoane care nu au participat deloc sau au avut un număr foarte mic de 

ore), implicarea acestora va fi majoră în activităţile care se vor derula ulterior formării (evaluare, îmbunătăţire, atestare/autorizare) şi după 

încheierea proiectului. Menţinerea în proiect se va asigura prin calendarul activităţilor în concordanţă cu sarcinile acestora. 

Deşi ultimii ani au înregistrat  o creştere a numărului de programe acreditate la nivel naţional care se ocupă de asigurarea calităţii, 

5 dintre acestea fiind propuse chiar de beneficiar, totuşi există încă o resursă umană insuficient formată, o informare deficitară, dar un 

interes în creştere pentru sistemul naţional de asigurare a calităţii şi procedurile ARACIP. Agenția s-a implicat până în prezent în formarea 

a 15 200 de persoane, dintre care peste 10 000 sunt implicate în activităţile de asigurare internă a calităţii, adică sunt în comisiile de 

evaluarea şi asigurarea calităţii. Totuşi, numărul membrilor CEAC este, la nivel naţional, de peste 30 000, prin urmare, cel mult o treime 

dintre aceştia au fost formaţi.  

Estimăm ca elemente de valoare adăugată a proiectului: optimizarea şi sprijinirea activităţii de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii 

la nivel de furnizor din mediul rural, prin dobândirea competenţelor specifice de către 1200 de actori cheie; accesul egal la educaţie de 

calitate – prin aplicarea instrumentelor actualizate ale calităţii la nivel de 600 de furnizori, combinate cu măsurile de sprijin adecvate; 

creşterea încrederii în evaluarea externă, precum şi utilizarea evaluării ca instrument de politică educaţională la nivel central şi local, prin 

raportul naţional care se va realiza. 

 
 
 

Sprijinirea școlilor pentru creșterea calității serviciilor educaționale ID 138879 
 
 

 

Proiectul are la bază nevoia identificată de ARACIP referitoare la 

calitatea învăţământului preuniversitar public şi privat acreditat, dar care nu 

a fost niciodată evaluat periodic. Din analizele realizate (Studiul național 

privind stadiul dezvoltării culturii calității la nivelul sistemului de învățământ 

preuniversitar) rezultă că există diferenţe considerabile între şcolile evaluate 

extern şi şcolile care nu au fost niciodată evaluate extern, atât în ceea ce 

privește nivelul calității furnizate prin implementarea standardelor de 

referință, cât și ceea ce priveşte cultura calităţii.  

În cei 8 ani de existenţă, ARACIP şi-a asumat rolul de a orienta 

structurarea şi funcţionarea sistemului de calitate în România, elaborând 

instrumentele reglatoare privind asigurarea, managementul şi evaluarea 

calităţii, atât la nivel de furnizor de educaţie, cât şi la nivel de sistem, 

realizând peste 4500 de vizite de evaluare, formând peste 15000 de 

persoane în domeniul calităţii educaţiei, publicând materiale  (manuale, 

„barometre ale calităţii”, rapoarte şi studii naţionale privind calitatea educaţiei 

şi „cultura calităţii” în România), dezvoltând o aplicaţie informatică care să 

sprijine evaluarea internă la nivelul furnizorilor de educaţie. 

În baza experienţei acumulate, au fost identificate elemente care 

împiedica implementarea reală a sistemului de calitate şi crearea „culturii 

calităţii”, împiedică dezvoltarea unor servicii educaţionale de calitate centrate 

pe progres și performanța, dar mai ales, determină incapacitatea furnizorilor 

de educaţie de a-şi îmbunătăţi continuu activitatea şi de a obține rezultatele așteptate de societate, respectiv: 

 centrarea activităţii furnizorilor de educaţie preponderent pe aspectele de funcţionare, nu pe dezvoltare şi pe îmbunătăţirea 

rezultatelor; 

 concentrarea asigurării şi evaluării calităţii serviciilor educaţionale (prin standardele şi metodologiile de evaluare internă şi 

externă) pe aspectele birocratice, nu aspectele generatoare de progres; 
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 inexistenţa unei abordări nuanţate a conceptului de „calitate a educaţiei”, care să se concentreze asupra relațiilor profesor-elev, 

școală – cadru didactic, școală – comunitate, deci asupra valorii „adăugate”/ „create” prin educaţie şi asupra capacităţii şcolii de a 

deveni o „organizaţie care învaţă”;  

 diferenţe considerabile între şcolile evaluate extern şi şcolile care nu au fost niciodată evaluate extern, mai ales în ceea ce 

priveşte cultura calităţii, primele considerând că recunoaşterea publică a zonelor /ariilor  în care acestea nu performează, va 

conduce automat la acţiuni punitive; 

 întârzieri în publicarea rapoartelor de evaluare externă şi necorelarea punctelor de publicare a acestora şi a rapoartelor de 

evaluare internă realizate de furnizorii de educaţie. 

De aceea, pentru a sprijini implementarea reală a sistemului de calitate, dezvoltarea unor servicii educaţionale de calitate centrate pe 

progres și performanța, dezvoltarea capacităţii furnizorilor de educaţie de a-şi îmbunătăţi continuu activitatea şi de a obține rezultatele 

așteptate de societate, se va implementa acest proiect - intervenţie la nivel de sistem, dar mai ales la nivel de furnizor. 

Prin standarde şi metodologii de evaluare internă şi externă revizuite (la nivel de furnizor şi de sistem), centrate pe rezultatele 

învăţării, cu un personal  responsabil de asigurarea internă a calităţii format pentru implementarea standardelor de referinţă (1300 de 

membri ai CEAC, la nivel de furnizor de educaţie), orientarea către calitatea serviciilor educaţionale se va realiza optim, prin abordare 

concomitentă, la nivel de furnizor şi la nivel de sistem; măsurarea nivelul de calitate a educaţiei prin evaluare externă periodică la 600 de 

şcoli publice (minimum 50% din mediul rural) şi 50 de furnizori de formare profesională iniţială, atât prin standardele revizuite, cât şi prin 

standardele iniţiale, conduce la identificarea zonelor /ariilor de îmbunătăţire şi a factorilor responsabili pentru dezvoltarea soluţiilor de 

îmbunătăţire; prin dezvoltarea aplicaţiei software pentru evaluarea externă şi integrarea ei în aplicaţia software pentru evaluarea internă 

deţinută de ARACIP, va fluidiza acest proces, iar rapoartele de evaluare internă (realizate de  furnizorii de educație) și cele de evaluare 

externă (realizate de experții ARACIP în evaluare și acreditare) vor fi disponibile în același loc, și vor putea fi analizate și comparate în 

timp real de beneficiarii direcți (școli, părinți, comunități locale). 

Grupul ţintă al proiectului  îl reprezintă 1300 de membri ai comisiilor de evaluare şi asigurare a calităţii din 600 de unităţi de 

învăţământ și 50 de furnizori de educație profesională inițială (între 1 şi 3 persoane din fiecare şcoală, în funcţie de numărul structurilor 

arondate și de numărul formațiunilor de studiu). Beneficiile formării se concretizează în: o mai buna înţelegere a mecanismelor de 

asigurare a calităţii și a rolului acestora în procesul de planificare și revizuire a dezvoltării instituționale; sprijin pentru identificarea ariilor / 

zonelor de îmbunătăţire sprijin pentru  realizarea planurilor de îmbunătăţire. Preconizăm că, din cei 1300 de participanți la formare, cel 

puțin 1261 vor fi certificați. 

De aceea, estimăm ca elemente de valoare adăugată a proiectului:  

 revizuirea mecanismelor - standarde și metodologii și orientarea în mod optim a sistemului de asigurare, management şi evaluare 

a calităţii, către către rezultatele învăţării, rezultatele activităţii şi dezvoltării profesionale a cadrelor didactice, rezultatele 

dezvoltării instituţionale; 

 optimizarea procesului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii educaţiei la nivel de furnizor, prin achiziţionarea competenţelor 

specifice de către 1300 de actori cheie;  

 accesul egal la educaţie de calitate – prin aplicarea  standardelor şi metodologiilor revizuite de asigurare a calităţii la nivel de 600 

de şcoli publice (minimum 50% din mediul rural) şi 50 de furnizori de formare profesională iniţială, combinate cu măsurile de 

sprijin adecvate;  

 optimizarea procesului de evaluare externă şi de publicare a rapoartelor de evaluare, prin dezvoltarea aplicaţiei software pentru 

evaluarea externă şi integrarea ei în aplicaţia software pentru evaluarea internă deţinută de ARACIP. 
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Nr. înregistrare ARACIP: 1488/18.06.2014 

 

 

În atenţia directorilor de unități şcolare 

 

Ref.la: finalizarea primului RAEI prin aplicaţia  https://calitate.aracip.eu 

 

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 33, coroborat cu art. 12 din O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 87/2006, instituţiile de învăţământ sunt obligate să realizeze şi să facă public Raportul 

anual de evaluare internă a calităţii (RAEI).  

 Începând cu anul şcolar 2013-2014, aşa cum s-a specificat prin Adresa nr. 2419/13.09.2013, toate unităţile de învăţământ 

preuniversitar din România realizează și publică RAEI doar prin intermediul aplicaţiei https://calitate.aracip.eu.  

Pentru aceasta, reamintim termenele pentru realizarea RAEI (după aceste date accesul nemaifiind posibil): 

 30 iunie 2004 – termenul până la care unităţile de învăţământ pot introduce activităţi noi de îmbunătăţire şi/sau de evaluare 

internă a calităţii educaţiei. 

 31 august 2014 – termenul până la care unităţile de învăţământ pot realiza activităţile de îmbunătăţire şi/sau de evaluare 

internă a calităţii educaţiei, planificate pentru anul şcolar 2013-2014. 

 30 septembrie 2014 – termenul până la care activităţile de îmbunătăţire şi/sau de evaluare internă a calităţii educaţiei 

trebuie analizate şi evaluate la nivelul şcolii (Consiliul de administraţie, Consiliul profesoral, Comisia de evaluare şi 

asigurare a calităţii, organismele reprezentative ale elevilor şi părinţilor), iar RAEI, în ansamblul său, trebuie dezbătut (cu 

beneficiarii de educaţie şi cu alte părţi interesate) şi revizuit. 

 14 octombrie 2014 – termenul de finalizare şi aprobare a RAEI în Consiliul de administraţie al unităţii şcolare.  

 

Finalizarea RAEI  înseamnă: 

o Completarea bazei de date (date statistice şi documente relevante). 

o Finalizarea activităţilor de îmbunătăţire şi/sau de evaluare internă a calităţii educaţiei realizate în anul şcolar 2013-

2014, precum şi planificarea celor noi, pentru anul şcolar 2014-2015. 

o Autoevaluarea nivelului calităţii – pe baza indicatorilor existenţi - pentru fiecare nivel acreditabil. 

o Iniţierea consultării beneficiarilor de educaţie (elevi şi părinţi) prin chestionarele furnizate în aplicaţie. 

o Aprobarea în Consiliul de administrație. 

 

 Reamintim că accesul la aplicaţia de evaluare internă este restricţionat şi monitorizat, datele şi informaţiile sunt utilizate de 

ARACIP în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate.  

De asemenea, atragem atenţia că sunt disponibile tutoriale video, la adresa http://www.youtube.com/user/ARACIP2013, în care 

sunt descrişi paşii ce trebuie urmaţi pentru completarea RAEI. 

 

 

Preşedinte ARACIP, 

 

Constantin Şerban IOSIFESCU 

 

 

 

Verificat: Constanţa-Valentina Mihăilă, vicepreşedinte 

Întocmit: Dogaru Mariana, expert 
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https://calitate.aracip.eu/
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