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Câteva cuvinte despre 
bunăstarea elevului: dar a 
profesorului? 
 

http://deceeducatia.blogspot.ro  

Constantin Șerban IOSIFESCU, 
Președinte ARACIP 

 

De când ARACIP a lansat, spre 
dezbatere publică, proiectul noilor 
standarde de calitate, pe lângă 
numărul mic de reacții (Oare am 
făcut standarde perfecte? Sau 
domină lehamitea?) am constatat 
că singurul aspect care a suscitat 
oarece discuții a fost ”bunăstarea 
copilului” pe care încercăm să o 
așezăm în centrul sistemului de 
standarde. Din reacțiile de până 
acum s-au conturat trei idei – la 
care voi încerca niște răspunsuri. 

Acum, cea de-a doua: cum putem 
discuta despre bunăstarea copilului, 
fără a aborda și bunăstarea 
profesorului?  Iată câteva reacții 
primite, care ilustrează această 
”neliniște”: 

Anonim: 

”Profesorii trăiesc la limita 
supraviețuirii, dar acesti apostoli 
stresați de viața de zi cu zi trebuie 
sa fie calmi, sanătoși tun și 
zâmbitori la clasă, ca să nu mai 
vorbim despre teancurile de hârtii 
pe care trebuie sa le scrie. În plus, 
fac asta de ani de zile, timp în care 
sunt luați peste picior de mass-
media, de părinți și de elevi că sunt 
niste ”pârliți” (și chiar sunt prost 
îmbrăcați, cu probleme locative ș.a). 
Elevii văd zilnic la TV că intelectualii 
sunt ironizați iar respectul merge 
către maneliști neciopliți și inculți, 
politicieni veroși, [...] ș.a. Credeți că 
idealul elevilor e să fie, la rândul lor, 
călcați în picioare pe motiv că sunt 
tocilari (intelectuali în devenire)? 
Modelul social actual, promovat pe 
toate rețelele media, e să fii 
șmecher. Noroc ca mai există câțiva 
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părinti care țin din greu să aibă copii 
educați în spiritul unor valori 
sănătoase. Pe scurt, nu există nici 
baza (resurse financiar materiale) și 
nici ținta motivatoare (statut social 
după școală). E ca și cum ai vrea să 
plantezi o floare, dar nu ai ghiveci și 
nici un motiv ca să faci asta (chiar 
dacă ești dispus să o îngrijești)”. 

Alt anonim: 

”Draga mea [...], au trecut 25 de ani 
de când ne democratizăm și vreo 
17 de când ne reformăm. Tot mai 
speri? Nu e cam târziu? Salarii 
mizere, un plan de învățământ mai 
sufocant decât ăla comunist (ai 
văzut cataloage cu 18 rubrici?), 
calculatoare care-și dau duhul de 
mai multe ori pe zi, fiind ele moarte 
de mult, aici în buricul târgului, 
manuale pe cale de dispariție (la a 
XII-a nu mai am, editurile nu le mai 
tipăresc), clase de 38 de elevi, dar 
și de 22 (după norocul fiecăruia) la 
același salariu, o manelizare 
accelerată, păduri distruse de 
tonele de hârtie consumată 
degeaba (cum ar fi planificările care 
musai trebuie scoase la imprimantă 
în nu știu câte exemplare, deși ar 
putea sălășlui bine mersi în spațiul 
online) etc. etc. Lume obosită și 
prăfuită. Nu mai am energie să înșir 
totul. Dar la ore merg uneori cu 
plăcere, de cele mai multe ori ca 
omul responsabil, întrucât nu e 
chiar lipsit de sens ceea ce fac. 
Apropo (de listă) orele astea nu 
contează în nicio grilă/ierarhizare de 
pe niciunde. E drept că e și foarte 
greu să creezi măsuri pentru așa 
ceva. De aceea e bine să formezi în 
timp profesori de elită (de unde 
atâția bani? de la ăștia care au 
început să înfunde pușcăriile) și să-i 
lași să-și vadă de treabă la ore. Eu 
una aș interzice orice altă activitate 
în școli (doar până vor merge orele 
strună)”. 

Am prezentat aceste opinii nu 
neapărat pentru că am fi de acord 
cu cele spuse sau cu starea de 
descurajare și de lehamite 
sugerată, ci pentru că ilustrează 
acest sentiment de ”abandon”. 
Răspunsul nostru este: nu, nu 
neglijăm profesorul, deoarece am 
spus, spunem și vom spune 
întotdeauna că el este cel care 
generează, creează calitatea 
educației, în cadrul interacțiunii cu 
elevii. Din punctul nostru de vedere, 
asigurarea unor condiții corecte de 
viață și de muncă, pentru întreg 
personalul instituției de învățământ, 
este esențială pentru asigurarea 
unui nivel minim de calitate. 

Instituția de învățământ este cea 
care ar trebui să asigure bunăstarea 
profesorului care, la rândul lui, să o 
poată asigura la elevi. Ca urmare, 
aplicând același concept din 
postarea precedentă, bunăstarea 
profesorului ar însemna (având 
majoritatea acelorelementele 
menționate la bunăstarea elevului, 
dar, evident, adaptate): 

A. La nivel de individ: sănătate şi 
siguranţă, activitate profesională 
și rezultatele obținute, dezvoltarea 
psihologică și emoțională, 
dezvoltare și comportament social.  

B. La nivel de relații: relațiile din 
familie, relațiile cu colegii/prietenii, 
relațiile din școală (inclusiv cele 
ierarhice), relațiile din comunitate, 
relațiile la nivel de macrosistem (de 
societate). 

C. La nivel de context: familia, 
colegii/prietenii, școala, 
comunitatea, macrosistemul 
(societatea).  

Este la fel de evident că bunăstarea 
profesorului nu poate fi asigurată 
exclusiv la nivelul școlii, și nici 
măcar la nivelul sistemului de 
învățământ. Ea depinde de mulți 

alți factori, cum ar fi: resursele 
financiare alocate, cadrul legal, 
serviciile de sănătate publică, 
mentalitățile și valorile promovate în 
societate, statutul social al 
profesiunii – deci, depinde inclusiv 
de aspecte economice, sociale și 
culturale profunde, care nu pot fi 
rezolvate prin aceste standarde. Nu 
este în putința ARACIP nici să 
crească salariile profesorilor, nici să 
îmbunătățească condițiile de muncă 
și de viață – acestea fiind subiectul 
dialogului social între partenerii 
recunoscuți – angajatori, stat și 
sindicate. Am fi fericiți ca oricare 
dintre acești parteneri sociali să 
împărtășească acest concept (sau 
altul) al ”bunăstării profesorului” și 
să acționeze pentru a-l pune în 
practică. 

Dar, pe de altă parte, nu trebuie să 
uităm faptul că scopul profesorului, 
scopul întregii sale activități este 
elevul (anume obținerea unor 
rezultate ale învățării prestabilite - 
prin curriculum -, dezvoltarea 
individuală, integrarea socială și 
profesională etc.), la fel cum scopul 
medicului este vindecarea 
pacientului, iar scopul avocatului 
este apărarea justițiabilului. Iar 
standardele în discuție tocmai la 
acest aspect se referă: calitatea 
serviciilor educaționale pentru ”cel 
care învață”, din perspectiva ”celui 
care învață”. 

În plus, relația între calitatea 
serviciilor și statutul social al școlii 
(și al oamenilor școlii) este una de 
interdependență: educația de 
calitate atrage respect și statut (pot 
enumera zeci, sute de profesori 
respectați în comunitățile lor); la 
rândul lor, respectul din partea 
societății și statutul superior atrag 
creșterea calității și a răspunderii 
sociale. Depinde de noi toți dacă 
această interdependență devine un 

cerc vicios sau unul virtuos. 
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Cum creştem motivaţia 
elevilor - câteva soluţii  

Dogaru Mariana, expert ARACIP  
 
  
 Motivaţia reprezintă forţa 
energetică internă ce stă la baza 
activităţii omului sau, aşa cum 
spune Mielu Zlate, nevoia internă 
ce determină un comportament 
care tinde spre satisfacerea ei, deci 
spre eliminarea acesteia. Totodată, 
ea energizează, orientează 
comportamentul şi îl menţine. 
Aşadar, aşa cum afirmă şi 
specialiştii, motivaţia stă la baza 
comportamentului uman, este cea 
din cauza căreia sunt exprimate 
activităţile omului. Complexitatea 
fenomenului motivaţional, spune 
Mielu Zlate este dată de: acelaşi 
motiv ce poate genera 
comportamente diferite, 
comportamente diferite ce pot avea 
la bază acelaşi motiv; nu există un 
singur motiv, ci o configuraţie 
motivaţională, motivele decurg 
unele dintr-altele; motivele pot fi 
grupate în pozitive sau negative, 
intrinseci sau extrinseci; 
identificarea motivului care a stat la 
baza unui comportament se face 
prin raţionalizarea posterioară a 
comportamentului şi nu întotdeauna 
omul poate identifica cu exactitate 
principalul motiv care a generat un 
anumit tip de comportament. 
 În perimetrul activităţii 
şcolare, motivaţia este cea care 
susţine elevul în procesul de 
învăţare.  În ultima vreme, din ce în  
ce mai multe care didactice se 
plâng (pe bună dreptate!) de o 
demotivare în masă a elevilor. Ca 
atare, pentru a contracara efectele 
dezastruoase ale acestui fenomen, 
vom propune câteva soluţii care, în 
paralel cu câteva din teoriile 
motivării,  pot fi aplicate de fiecare 
cadru didactic în relaţia cu elevii: 

1.  Semnificaţia muncii  

Teoria este experimentată de 
Dan Ariely, profesor la Duke  

 

 

University care, prin 
experimente diverse a demonstrat 
că, odată pierdută semnificaţia 
muncii, randamentul scade. 

Aşadar, raportat la lumea şcolii, 
când putem spune că munca făcută 
de elevi nu are semnificaţie, adică 
nu are rost? 

În opinia noastră, situaţiile 
identificate sunt diverse: 
neînţelegerea rolului disciplinei 
studiate pentru viaţa de zi cu zi, 
realizarea de activităţi inutile gen 
teme pentru acasă/vacanţă 
neverificate sau ignorate, lipsa de 
apreciere a progresului realizat de 
elev / nemulţumirea manifestată de 
cadrul didactic atunci când elevul 
progresează mai puţin decât se 
aştepta. 

Reguli de respectat pentru cadrul 
didactic cu scopul de a evita 
situaţiile de mai sus: 

Explicaţi întotdeauna la ce foloseşte 

fiecare temă/disciplină pe care o 

predaţi (aplicarea ei în viaţa de zi 

cu zi, dându-i un sens). 

Verificaţi întotdeauna temele date 

pentru fiecare elev, apreciind corect 

nivelul de realizare, încurajând 

elevii care au nelămuriri să 

depăşească barierele întâmpinate, 

cu răbdare şi afecţiune. 

Apreciaţi progresul fiecărui elev, 

sprijinindu-l afectiv în învăţare. 

Atenţie, elevii care stagnează sau 

regresează trebuie sprijiniţi 

suplimentar. 

Evitaţi grimasele, nemulţuirile, 

deoarece o singură grimasă poate 

demotiva elevul! 

Acordaţi atenţie oricărei activităţi  

realizată de către elevi (ne referim  

 

 

 

la activităţi extracurriculare realizate  

din proprie iniţiativă sau la cererea 

dumneavoastră ). 

Nu distrugeţi munca elevilor, nu o 

ignoraţi. Ambele duc la demotivarea 

imediată a acestora. 

Daţi un sens sarcinilor / temelor 

date pentru acasă / vacanţă 

(explicaţi elevilor de ce trebuie să 

facă o anumită temă)! 

Nu folosiţi temele ca pedeapsă 

(„pentru că nu ştii nimic, vei face o 

compunere în plus!”) 

2. Stârnirea curiozităţii 

 
În dezvoltarea psihologică a 

copilului, curiozitatea este 
prezentă cu precădere în 
copilărie, dar, treptat-treptat ea 
este din ce în ce mai slab 
reprezentată, mai ales în viaţa 
şcolară. 

În opinia noastră, această 
tendinţă poate fi speculată la 
maxim de cadrele didactice, prin 
diferite tertipuri de trezire a 
curiozităţii. 

 
Reguli de respectat 

pentru cadrul didactic: 

Gândiţi-vă ce întrebare poate stârni 

curiozitatea elevilor, nu uitaţi că  

„profesorii extraordinari pun 

întrebări excelente” („great teachers 

ask great questions”). 
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Organizaţi experienţe de învăţare 

care stârnesc curiozitatea elevilor. 

Încurajaţi elevii să pună întrebări. 

Accentuaţi factorii de dezvoltare a 

motivaţiei intrinsece în locul 

factorilor specifici motivaţiei 

extrinsece 

Recompensele sau pedepsele 
reprezintă (cu precădere, notele 
primite de elevi) elemente ai 
factorilor extrinseci, exteriori 
elevului. Specialistul în teorii 
motivaţionale, americanul  Daniel 
Pink, susţine că, utilizând sistemul 
de recompense şi de pedepse 
pentru diverse activităţi, 
randamentul, performanţa scad, 
creativitatea devine puţin 
reprezentată la persoanele care 
erau  cel mai bine recompensaţi în 
raport cu cei care erau cel mai slab 
recompensaţi. Randamentul şi 
performanţa au fost comparate cu 
cele obţinute de acelaşi grup de 
oameni, pentru activităţi similare, 
atunci când în loc de recompensă li 
s-a cerut efectuarea activităţilor 
doar pentru a stabili normarea.  

Desigur, recompensele şi 
pedepsele sunt utile pentru activităţi 
rutiniere, însă pentru cele care 
implică creativitate, Daniel Pink 
recomandă accentuarea a trei 
dimensiuni: autonomia, dorinţa de 
îmbunătăţire continuă şi stabilirea 
unui scop. 

În viaţa şcolară, existenţa notelor 
face parte dintr-un sistem acceptat 
şi implementat, însă învăţarea 
elevilor excesiv doar pentru a primi 
acest tip de recompense sau de 
pedepse duce la o performanţă 
scăzută. 

 
 
 

 
 
 
 
Reguli de respectat 

pentru cadrul didactic: 

Organizaţi experienţe de învăţare în 

care elevul să fie autonom (cât timp 

din lecţie încurajaţi autonomia 

elevului?) 

Sprijiniţi elevii ca la disciplina pe 

care o predaţi să îşi stabilească o 

ţintă personală şi ajutaţi-i să 

depăşească obstacolele în 

atingerea ei. 

Dezvoltaţi elevilor dorinţa de 

îmbunătăţire continuă, subliniind 

momentele în care aceasta are loc, 

arătând cum se manifestă acest 

fenomen prin propriul exemplu. 

Puneţi mai mare accent pe 

autonomie, dorinţa de îmbunătăţire 

(„mâine sunt mai bun ca azi”), 

stabilirea unei ţinte personale decât 

pe notele pe care le primesc. 

3. Încurajarea climatului 

pozitiv 

Această perspectivă este 
inspirată din teoria lui Peter Drucker 
care explică leadership-ul ca fiind 
accentuarea punctelor tari în 
vederea diminuării punctelor slabe. 

     Din perspectivă şcolară, pot 
fi subdimensionate situaţiile  
negative precum: abordarea 
pozitivă a greşelii, evidenţierea a 
ceea ce a făcut bine elevul în locul 
reproşului pentru ce nu a făcut 
elevul, încurajările de orice fel, 
accentuarea factorilor care 
motivează elevii să înveţe în 
vederea diminuării celor care 
reprezintă bariere în învăţare. 

 
 
 

 
 
 
Reguli de respectat pentru 

cadrul didactic: 

Apreciaţi elevul pentru cât a făcut, 

nu pentru ce nu a făcut („ai luat 

nota 4 pentru ce ai învăţat, nu 

pentru ce nu ai învăţat!”). 

Sprjiniţi elevul în permanenţă 

arătând ce poate el să facă, nu 

scoţând în evidenţă cât este de slab 

pregătit şi ce nu a învăţat. 

Evitaţi etichetarea negativă a 

elevului. 

Relaţionaţi afectiv cu fiecare elev. 

Un zâmbet îl poate motiva mai mult 

decât un reproş! 

Fiţi entuziast atunci când le predaţi. 

Starea se poate transmite. 

Creşteţi încrederea elevului în el, în 

dumneavoastră, în şcoală. 

Apreciaţi un progres cât de mic 

realizat de elevi. 

Apreciaţi-vă elevii pentru ceea ce 

sunt, nu pentru ceea ce aţi dori  să 

fie. 

Desigur, literatura de 
specialitate abundă în teorii 
motivaţionale ce încearcă să 
explice motivele ce stau la baza 
performanţei elevilor. Fără a le 
neglija, am dat doar câteva sugestii, 
însă suntem convinşi că 
profesionalismul şi înţelegerea 
menirii cadrului didactic pot duce 
către o susţinere mai mare a 
elevilor în învăţare, pornind de la 
„motorul” activităţii lor: motivaţia. Ca 
atare, invităm la reflecţie cadrele 
didactice cu scopul vădit ca acestea 
să găsească cele mai bune strategii 
de dezvoltare a motivaţiei pentru 
propriii elevi.
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  Despre educaţie, autoeducaţie  şi bunăstare    

Flori CRIVINEANU, Expert ARACIP 

        

          Dicţionarul explicativ al limbii 
române defineşte educaţia 
prin”ansamblul măsurilor aplicate 
în mod sistematic, în vederea 
formării şi dezvoltării însuşirilor 
morale, intelectuale şi fizice ale 
copiilor, tinerilor, oamenilor sau 
societăţii”. 
           Din cele mai vechi timpuri 
educaţia a preocupat cele mai 
luminate minţi ale omenirii, datorită 
rolului său esenţial în evoluţia şi 
dezvoltarea fiinţei umane dar şi a 
societăţii omenşti în ansamblul ei. 
           Istoria a demonstrat că 
bunăstarea oamenilor, popoarelor 
şi a societăţii umane, în general, 
depinde  într-o  măsură 
covârşitoare de transmiterea 
învăţăturilor moştenite din generaţie 
în generaţie, de acurateţea şi 
echilibrul sistemelor şi metodelor de 
selecţie şi însuşire a acestor 
învăţăminte. 
           Aşa cum se cunoaşte deja 
oficial sunt trei tipuri de educaţie: 
-educaţie formală; 
-educaţie nonformală; 
-educaţie informală.     
          În realitate, însă, regăsim cel 
puţin şapte tipuri de educaţie: 
-educaţia primită de la părinţi 
(mama, tata); 
-educaţia primită în cadrul familiei 
lărgite (bunici, veri, unchi, mătuşi 
etc.); 
-educaţia din experienţă de viaţă 
(educaţia străzii, ce aude, ce vede); 
-educaţia anturajului (prieteni, 
colegi, grupuri frecventate); 
-educaţia formală (creşa, grădiniţa, 
şcoală); 
-educaţia partenerială (alături de 
partenerul de viaţă); 
-autoeducarea sau autoeducaţia. 
       Conceptul de bunăstare are  
în componenţă cel puţin 50 de 
factori esenţiali, dar școala nu îi 
poate cuprinde pe toţi. De 
asemenea, conceptul de bunăstare 
sau bunăstarea se regăseşte pe 
mai multe niveluri: nivel individual, 

  
nivel relaţional şi nivel de context. 
           La nivel individual, 
bunăstarea copilului cuprinde: 
sănătate şi siguranţă, participarea 
la educaţie, dezvoltarea psihologică 
şi emoţională (managementul de 
sine, încrederea în sine, 
planificarea activităţilor proprii, 
optimism, rezistenţă, abordarea 
pozitivă şi adaptarea constructivă). 
          La nivel de relaţie, 
bunăstarea copilului cuprinde:  
- relaţiile cu părinţii (comunicare, 
sprijin, apreciere pozitivă); 
- relaţiile cu colegii (relaţii între 
egali, prietenie, sprijin); 
- relaţiile din şcoală (relaţiile cu 
cadrele didactice, sentimentul 
aparteneţei la şcoală, participarea 
la activităţile din viaţa şcolară); 
-relaţiile din comunitate 
(participarea la diferite evenimente 
din viaţa comunităţii, sentimentul 
aparteneţei la comunitate); 
            La nivel de context 
bunăstarea copilului cuprinde: 
-familia (comunicare, modele de rol, 
timp alocat copilului, aşteptări 
înalte); 
-colegii/prietenii (rezulatele şcolare 
bune, nu se angajează în 
comportamente riscante); 
-şcoala (şcoala sigură, acces la 
şcoli de prestigiu); 
-comunitatea (absenţa violenţei, 
activităţi recreative, valorile 
promovate sprijină diversitatea, 
toleranţa). 

              Între educaţie şi bunăstare 
există în mod cert o relaţie pozitivă, 
însă această relaţie nu este 
permanent obligatorie, deşi o 
persoană educată are şanse sporite 
de a se realiza şi de a duce o viaţă 
mai bună decât cineva care nu ştie 
carte sau  nu a învăţat-o cum 
trebuie. 
              Relaţia de pozitivitate 
dintre educaţie şi bunăstare nu se 
manifestă doar la nivel individual, 
ea are ramificaţii şi în sfera 
colectivă, în sensul în care o 
populaţie educată va avea 
capacitatea de a coopera mai bine, 
de a dezvolta comunitatea în care 
trăieşte şi, de ce nu, de a asigura o 
bunăstare generală, o bunăstare a 
întregii societăţi atât din punct de 
vedere economic, cât şi din punct 
de vedere social sau cultural. 
             A învăţa să înveţi şi a dori 
să te perfecţionezi continuu sunt 
cerinţe ale educaţiei permanente, 
prin care omul învaţă să fie  el 
însuşi receptiv la schimbări, capabil 
să le anticipeze şi să se adapteze 
la ele. 
            Omul care doreşte să se 
autoeduce permanent îşi formează 
personalitatea echilibrat, poate 
identifica şi folosi sursele de 
informaţie, participă la dezvolatrea 
societăţii şi la educarea celorlalţi 
membri ai comunităţii din care face 
parte. 
          Aşa cum susţinea marele 
istoric Nicolae Iorga Învăţat e omul 
care se învaţă necontenit pe sine şi 
învaţă necontent şi pe alţii, de 
aceea educaţia nu se termină odată 
cu finalizarea studiilor, ci acoperă 
întreaga existenţă a individului. 
Comunitatea, grupurile sociale, 
întregul mediu deţin un rol 
important în educarea acestuia. 

Aşadar, instituţionalizată 

sau nu, creativă sau nu, însufleţită 

de curiozitate sau de nevoie, 

învăţarea este şi trebuie să fie o 

permanență a fiecărui individ pentru 

o dezvolatre armonioasă şi 

bunăstare.
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 EVENIMENTE ȘI 

MOMENTE
 

 

Violeta DARIA, Expert ARACIP 

În lunile octombrie și 
noiembrie 2014, Agenția Română de 
Asigurare a Calității în Învățământul 
Preuniversitar – ARACIP a organizat 
o serie de evenimente prin care s-a 
urmărit informarea publicului direct 
interesat, dar și a publicului larg 
despre importanța asigurării unui 
învățământ de calitate în România 
prin utilizarea de instrumente de 
evaluare permanent adaptate la 
situația concretă din școli, 
instrumente permanent imbunătățite. 
Astfel s-au organizat două conferințe 
naționale, un atelier național și 8 

ateliere regionale, 8 conferințe de 
presă. La cele două conferințe 
naționale în cadrul cărora au fost 
lansate cele două noi proiecte 
strategice implementate de ARACIP: 
Educație de calitate în școlile din 
mediul rural – ID 133316 și Sprijinirea 
școlilor pentru creșterea calității 
serviciilor educaționale – ID 138879,  
finanțate din Fondul Social European 
prin Programul Operațional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013 au participat peste 150 de 
persoane din cadrul sistemului 
național de învățământ preuniversitar: 
reprezentanți ai Ministerului Educației 
Naționale, ai inspectoratelor școlare 
județene, directori ai unităților de 
învățământ, precum și cadre 
didactice din cele 8 regiuni de 
dezvoltare ale României. 

Participanții la cele două 
conferințe au fost informați în legătură 
cu faptul că prin aceste două 
proiecte, ARACIP va sprijini un număr 
de 1250 de școli, atât din mediul 
urban, cât și din cel rural, pentru 
creșterea calității serviciilor 
educaționale și va forma 2500 de 
cadre didactice, membri ai CEAC din 

cele 1250 de școli sprijinite. 
Proiectele au o durată de 18 luni 
fiecare, bugetul aprobat fiind  de 
12.770.771,14 lei pentru fiecare 
proiect 

ARACIP continuă 
debirocratizarea în sistemul 
educaţional din România şi propune 
un set de noi instrumente de lucru 
pentru evaluatori și noi standarde 
de evaluare pentru şcoli,  finanțate 
din fonduri europene FSE-POSDRU.  

Activitatea de evaluare 
externă a şcolilor îşi va spori 
relevanța și obiectivitatea, 
procedurile se vor simplifica, iar 
atenţia se va îndrepta asupra 
rezultatelor şcolii, progresului, 
valorii adăugate  și a capacităţii 
acesteia de a asigura bunăstarea 
elevului.  

De asemenea, prin aceste 

proiecte, se urmărește consolidarea 

capacităţii instituţiilor şcolare de a 

crea şi utiliza date, de a planifica şi a 

decide în  colaborare cu toate părțile 

interesate: părinți, elevi, cadre 

didactice, autoritate locală.
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Ai întâlnit o experiență interesantă 
 în școli?  – Dă ”SHARE” 

Prof. Ofelia Cornelia POPA, Director, Școala Gimnazială Panticeu 

 

 
Joi, 6 noiembrie 2014, la 

Cluj- Napoca, a avut loc 

activitatea de diseminare a 

informatiilor oferite in cadrul 

Conferintei ARACIP 2014. 

Pe parcursul activitatii la 

care au participat 29 de 

directori/membri CEAC, acestora 

le-au fost prezentate prin 

intermediul unui material Power 

Point realizat de catre doamna 

director Ofelia POPA, informatii 

legate de Evaluarea externa 

periodica si nu numai, 

In partea doua a intalnirii, s-au 

purtat discutii libere in vederea 

clarificarii eventualelor nelamuriri.  

Deosebit de utila a fost si 

interventia doamnei inspector 

Carmen GIURGIU, care a 

răspuns întrebărilor puse de către 

participanții la activitate.  

De menționat este si faptul 

ca, doamnele director D. Fenesan 

si O. Popa- participante la 

Conferinta ARACIP, in calitate de 

multiplicatori de informatie, au 

furnizat participantilor și pe suport 

electronic, documentele primite de 

la echipa ARACIP

. 
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investește în oameni! 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007 – 2013 

Axa prioritară 1 : "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii     economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 

cunoaştere"    

Domeniul major de intervenţie: 1.1. "Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate" 

Titlul proiectului: Sprijinirea școlilor pentru creșterea calității serviciilor educaționale 

Cod contract: POSDRU/153/1.1/S/138879     

Beneficiar: Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar 
 

ANUNȚ 

În conformitate cu Strategia ARACIP pentru perioada 2012-2015 - „Recâştigarea încrederii în educaţie” și pe baza 

principiilor stipulate în ”A doua declarație de principii”, ARACIP a inițiat procesul de revizuire a standarelor de 

calitate pentru învățământul preuniversitar românesc, în cadrul Proiectului ”Sprijinirea școlilor pentru creșterea 

calității serviciilor educaționale" - ID 138879, finanțat din Fondul Social European prin  Programul Operațional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013. 

Proiectul noilor strandarde și standarde de referință este lansat, acum, în dezbatere publică 

(http://www.edu.ro/index.php/articles/c669/ ) urmând ca, în decursul lunilor următoare, aceste noi standarde să fie 

pilotate (într-un număr de 650 de instituții de învățământ și de  formare profesională inițială). Procesul de pilotare 

și revizuire va fi finalizat la sfârșitul anului 2015. 

În toată această perioadă, propunerile și sugestiile de îmbunătățire a acestor standarde sunt binevenite și le 

așteptăm pe adresa de email: aracip@medu.edu.ro , prin  poștă: ARACIP, Str. Spiru Haret Nr. 12, Et. 1, Camera 

35, Sector 1, 010176 București  sau prin fax: 0213192096. 

 

 

Președinte ARACIP, 

Constantin Șerban IOSIFESCU 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ro/index.php/articles/c669/
mailto:aracip@medu.edu.ro
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