RAPORT FINAL
privind
DISEMINAREA MATERIALELOR INFORMATIVE
ELABORATE DE ARACIP,
în vederea operaţionalizării legislaţiei privind asigurarea calităţii în
educaţie
I.Introducere
Imediat după aprobarea prin lege a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
75/2005, privind asigurarea calităţii educaţiei, respectiv după data de 13.04.2006,
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar a elaborat
un set de materiale informative privind noutăţile legislative în materie de calitate
în educaţie, cu următoarele titluri, în funcţie de problematica abordată:
 Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Preuniversitar-prezentarea instituţiei;
 Glosar – Termeni uzuali şi relaţiile dintre ei;
 Asigurarea calităţii educaţiei – Întrebări frecvente şi răspunsuri;
 Standardele naţionale de evaluare;
 Autoevaluarea în cadrul spiralei calităţii;
 Sistemul de asigurare a calităţii – Elemente fundamentale;
 Proiectul de Dezvoltare Instituţională;
 Unde învaţă copilul meu – Minighid pentru părinţi;
 Ghidul Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;
 Afişe.
Materialele informative-8 pliante, un ghid, seturi de 4 afişe A2, seturi de 6
afişe A3 - sunt într-o formă grafică deosebită şi au fost diseminate cu titlu gratuit
în fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din România.
Astfel, Agenţia Română de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) a organizat şi desfăşurat, cu aprobarea
MEdC, în perioada 04-14 septembrie 2006, o amplă acţiune de diseminare a
materialelor informative menţionate anterior.
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Acţiunea a prevăzut întâlnirea experţilor ARACIP cu directorii unităţilor de
învăţământ cu personalitate juridică din întreaga ţară.
Organizarea întâlnirilor a revenit fiecărui inspectorat şcolar judeţean/al
municipiului Bucureşti.
Judeţele şi municipiul Bucureşti au fost repartizate, cf. criteriului geografic,
în 4 zone, astfel:
• Zona I : Cluj, Sălaj, Satu-Mare, Bihor, Alba, Sibiu, Harghita, Mureş,
Bistriţa-Năsăud şi Maramureş;
• Zona II : Timiş, Arad, Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, Argeş, Vâlcea,
Gorj şi Hunedoara;
• Zona III : Vaslui, Iaşi, Botoşani, Suceava, Neamţ, Bacău, Vrancea, Brăila,
Galaţi, Tulcea;
• Zona IV : Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi, Buzău, Prahova, Covasna, Braşov,
Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Teleorman şi municipiul Bucureşti .

II. Componentele acţiunii de diseminare:
Acţiunea de diseminare a materialelor elaborate în baza OUG nr. 75/2005
privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin
Legea nr.87/2006 a prevăzut două etape distincte, la fiecare întâlnire organizată:
• Prezentarea materialelor informative (expunere susţinută de derularea unor
imagini Power Point) şi dezvoltarea celor mai importante aspecte
legislative;
• Dezbateri.
Demersul ARACIP a urmărit ca în absolut fiecare unitate şcolară din
sistemul de învăţământ public si privat să fie diseminate informaţiile şi
procedurile necesare înţelegerii şi punerii în practică a sistemului de
management şi asigurare a calităţii.
Întâlnirile au oferit prilejul unui autentic dialog, fiind remarcată
receptivitatea manifestată de directorii unităţilor de învăţământ, care au răspuns
în număr foarte mare invitaţiei.
S-a remarcat preocuparea multor manageri şcolari pentru implementarea
sistemului de management al calităţii în unităţile de învăţământ pe care le
conduc, fapt dedus din întrebările adresate experţilor ARACIP.
III.Rezultatele diseminării
Puncte tari ale materialelor informative prezentate, precum şi ale strategiei
de diseminare:
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Materialele sunt bine organizate, întocmite, prezentate;
Grafica este de excepţie;
A fost operaţionalizată realist şi eficient Legea nr.87/2006;
Au fost adresate sfaturi utile pentru aplicarea prevederilor Legii nr.87/2006;
S-a realizat contactul direct ARACIP - manageri ai organizaţiilor furnizoare
de educaţie;
Anul şcolar s-a deschis sub auspiciile Legii nr.87/2006, legea calităţii;
A fost lansat în conştiinţa publică semnalul de începere a aplicării Legii
87/2006;
Dialogul a accentuat responsabilizarea directorilor unităţilor de învăţământ
cu privire la implementarea unui sistem de management al calităţii în
instituţia pe care o conduc;
Conducătorii unităţilor de învăţământ, cu rol în conducerea operativă a
Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, au avut oportunitatea să
clarifice aspecte importante în organizarea şi funcţionarea acesteia;
Au fost promovate
imaginea şi principalele repere ale activităţii
desfăşurate de ARACIP, ca instituţie publică, în subordinea Ministerului
Educaţiei şi Cercetării, cu rolul de a realiza evaluarea externă a unităţilor de
învăţământ.

Puncte slabe ale materialelor informative prezentate, precum şi ale
strategiei de diseminare:
• Nu s-a alocat suficient timp pentru lectura şi buna cunoaştere a materialelor
informative, astfel încât discuţiile sa fie mai bine documentate.

IV.Recomandări :
• Demultiplicarea acţiunilor cu scopul de dezbatere asupra legislaţiei calităţii
în educaţie;
• Realizarea unor prezentări în format Power Point despre instrumentele
realizate de experţii ARACIP, cu scopul de a fi puse la dispoziţia
directorilor pentru a le prezenta în şcoală;
• Realizarea de programe de formare a directorilor, a membrilor Comisiei de
evaluare şi asigurare a calităţii , precum şi a inspectorilor de specialitate pe
problematica evaluării şi asigurării calităţii în învăţământ;
• Realizarea de materiale informative adresate părinţilor şi reprezentanţilor
comunităţii locale.
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V.Concluzii:
Întrebările adresate de directorii/managerii organizaţiilor furnizoare
de educaţie participanţi la întâlnirea cu experţii ARACIP (Anexa 1) au
conturat arii de interes care definesc problematica asigurării calităţii
educaţiei. Au avut loc dezbateri pe marginea necesităţii unei reale opţiuni
pentru calitate .
În acest sens, finanţarea, contextualizată în strategia descentralizării,
s-a dovedit un subiect sensibil, dar frecvent abordat.
Legea nr.87/2006 lasă şcolii libertatea de a alege modalitatea de
remunerare a membrilor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii,
fapt care ar permite comunităţii locale să-şi decline această obligaţie într-o
direcţie nedefinită (şcoala dispune de resurse limitate, depune eforturi să
asigure condiţii de funcţionalitate).
Relaţia stabilită între descentralizare (deconcentrare) şi calitate
lasă loc temerii că implementarea managementului calităţii nu se va
sincroniza cu momentul descentralizării.
Se poate înregistra gradul înalt de responsabilizare a managerilor în
ceea ce priveşte importanţa asigurării calităţi în unităţile de învăţământ pe
care le conduc.
Caracterul unitar al standardelor, aceleaşi pentru învăţământul de stat
şi pentru cel particular, aceleaşi pentru autoevaluare şi pentru evaluarea
externă, a fost considerat un semnal pozitiv.
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Anexa I
1. Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul
Preuniversitar – statut, raportul cu alte instituţii, atribuţii:
* Care este diferenţa dintre ARACIP şi CNEAIP?
* ARACIP este independentă faţă de minister? De ce Agenţia nu este complet
independentă?
* Cine eliberează diplome pentru unităţile autorizate/acreditate?
* Când şi conform cărei metodologii vor fi selectaţi evaluatorii externi?
* Care este relaţia dintre ARACIP şi alte agenţii „concurente”?
* ARACIP realizează şi activităţi de consiliere?
2.Relaţia descentralizare-asigurarea calităţii:
* Sistemul educaţional românesc va suferi mutaţii majore?
* Implementarea managementului calităţii merge cu un pas înaintea
descentralizării. Nu se va înregistra un uşor decalaj?
* Ce abordare propune ARACIP pentru implicarea şi responsabilizarea
consilierilor locali?
* Ce posibilităţi există pentru a-i atrage pe reprezentanţii comunităţii locale în
demersul de asigurare a calităţii în şcoală?
* Ce înseamnă mai exact „factorii de risc”?
3.Formarea în domeniul asigurării calităţii în educaţie:
* Cum se pregăteşte Agenţia pentru formarea managerilor în calitate?
* Vor exista cursuri de formare şi pentru reprezentanţii comunităţilor locale?
4.Finanţare:
* Cine finanţează activitatea ARACIP? Dar a Comisiei pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii?
* Cine plăteşte evaluarea externă?
* Participarea cadrelor didactice la activitatea Comisiei pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii presupune un efort de timp şi financiar. Există suport economic
pentru acest efort?
* Cum poate fi asigurată calitatea educaţiei cu resurse umane debutante,
remunerate la un nivel extrem de scăzut?
* Ce evoluţie vor cunoaşte taxele pentru autorizaţia de funcţionare provizorie,
respectiv pentru acreditare a unităţilor de învăţământ particulare?
5.Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii:
* Raportul dintre managerul organizaţiei furnizoare de educaţie şi Comisia
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii nu este foarte clar definit în lege.
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* Raportul dintre Consiliul de Administraţie şi Comisia pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii (în special în şcolile mici) nu este clar precizat.
* Pentru învăţământul profesional şi tehnic, nu ar fi mai bine ca reprezentantul
părinţilor să fie înlocuit de un reprezentant al agenţilor economici potenţial/real
angajatori?
* Activitatea Comisiei pentru evaluare şi asigurarea calităţii se desfăşoară de
asemenea manieră încât să acopere toate aspectele demersului instructiv-educativ
din şcoli?
* Dacă directorul este coordonator, membrii comisiei mai pot fi obiectivi?
* Cum se va proceda pentru alegerea membrilor Comisiei pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii, dacă există cadre didactice care predau la două şcoli?
* Cadrele didactice suplinitoare pot face parte din Comisia pentru evaluare şi
asigurarea calităţii?
* De ce nu au fost invitaţi la acest dialog şi membrii Comisiei pentru evaluare
şi asigurarea calităţii?
6 Standardele naţionale de evaluare
* În ce măsură standardele elaborate au avut în vedere centrarea pe rezultate?
* Standardele sunt aceleaşi pentru învăţământul de stat şi pentru cel particular?
* Indicatorii calitativi ar trebui să fie mai „concreţi”. De exemplu, „constituirea
bazei de date a şcolii” este prea general.
* Există în standarde vreun indicator care se referă la progresul elevului din
momentul intrării într-un nivel de învăţământ până în momentul ieşirii?
* Care este relaţia educaţie-instrucţie stabilită în standarde?
* Trecerea operată în standarde de la nivelul de referinţă la cel de excelenţă
este prea directă. Se simte nevoia unui stadiu de mijloc.
* Prea mulţi indicatori de performanţă.
* Unde se regăsesc, în standarde, observaţiile în urma asistenţelor la ore?
* Există criterii pentru învăţământ special? Vor fi selectaţi evaluatori externi şi
profesori din învăţământul special?
* Există standarde care să urmărească mişcarea elevilor, pentru unităţi în care
procentul copiilor rromi depăşeşte 50%?
* Există standarde specifice pentru licee vocaţionale?
* Când demarează evaluarea, dacă standardele abia au apărut?
* ARACIP s-a gândit să traducă standardele în limbile minorităţilor?
* ARACIP va pune la dispoziţie instrumente de evaluare?
7 Evaluarea internă şi evaluarea externă:
* Care ar trebui să fie atitudinea manifestată de unităţile şcolare faţă de alte
agenţii agreate în viitor de MEdC?
* Care este termenul predării Raportului de autoevaluare?
* Cum vor ajunge Rapoartele de autoevaluare la ARACIP?
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* Ce măsuri se vor lua, în funcţie de Raportul de evaluare externă, mai ales în
mediul rural?
* Conform căror criterii vor fi selectate unităţile de stat supuse evaluării?
* Vor exista modele pentru Raportul de evaluare internă?
8..Asigurarea calităţii în unităţile cuprinse în programe PHARE-TVET:
* Şcolile cuprinse în PHARE-TVET pot fi direct acreditate?
* Există proiectul unei compatibilizări a celor 8 principii ale asigurării calităţii
(PHARE-TVET) cu standardele elaborate de ARACIP?
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