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Stimaţi colegi, 

După cum aţi luat la cunoştinţă din Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale, din acest an şcolar a 
început reforma sistemului de inspecţie. Noul „Regulament de organizare şi desfăşurare a 
inspecţiei şcolare", realizat în cadrul „Proiectului de reformă a învăţământului preuniversitar", 
componenta „Management şi finanţare", deschide calea unor transformări structurale în ceea ce 
priveşte inspecţia şcolară. De la controlul birocratic, strict ierarhic, se va trece la evaluarea calităţii 
ofertei educaţionale şi la sprijinirea unităţilor şcolare. 

Conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale este convinsă că veţi aplica în spiritul şi în litera lui 
noul regulament şi că astfel veţi contribui la dezvoltarea învăţământului românesc. 

Ţinem să mulţumim în mod special colegilor profesori, directori, inspectori şi cercetători care, 
timp de doi ani, au participat la elaborarea noului regulament. De asemenea, mulţumim consul-
tanţei tehnice de la „Center for British Teachers", personal domnului Terry Dillon, pentru ajutorul 
acordat, precum şi „Asociaţiei Club Europa" şi „Fundaţiei pentru o Societate Deschisă" pentru 
sprijinul logistic şi financiar acordat pe parcursul celor doi ani. 

Va mulţumim şi vă urăm succes, 

SECRETAR DE STAT 

FLOARE COMŞEA 

-M&F 



REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A 
INSPECŢIEI ŞCOLARE (RODIS) 

Prezentul regulament asigură caracterul unitar al inspecţiei şcolare la nivel naţional şi stabileşte scopurile inspecţiei, 
personalul abilitat să facă inspecţia şi modul de realizare concretă a inspecţiei. 

Prezentul regulament va fi folosit în toate inspecţiile care au loc în şcolile publice şi particulare. 

1. SCOPURILE INSPECŢIEI 

Scopurile inspecţiei sunt: 
■ Sprijinirea unităţilor şcolare şi a personalului didactic în îmbunătăţirea activităţii. 

■ Sprijinirea evaluării calităţii ofertei educaţionale şi a nivelului de performanţă atins de elevi, la nivel 
naţional, judeţean şi local, prin furnizarea către cei în drept a rapoartelor de inspecţie. 

De regulă, şcolile care vor fi inspectate vor fi alese de Ministerul Educaţiei Naţionale sau de inspectoratele şcolare judeţene. 

Inspectorii vor face aprecieri asupra următoarelor aspecte: 

1.1. Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi. 

1.2. Modul în care şcoala sprijină şi încurajează dezvoltarea personală a elevilor. 

1.3. Calitatea activităţii personalului didactic. 

1.4. Calitatea managementului şcolar şi eficienţa cu care sunt folosite resursele. 

1.5. Calitatea curriculum-ului, calitatea activităţilor extracurriculare şi modul în care curriculum-ul naţional şi 
cel local sunt puse în practică.  

1.6. Relaţiile şcolii cu părinţii. 

1.7. Relaţiile şcolii cu comunitatea locală. 

1.8. Respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor. 

1.9. Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează şcoala, 

În cazuri justificate, vor fi abordate numai unele dintre aspectele enumerate. 

Inspecţia specială pentru obţinerea gradelor didactice va avea în vedere, cu precădere, calitatea activităţii persoanei 
inspectate şi efectele acestei activităţi asupra celorlalte aspecte menţionate. 

2. CODUL DE CONDUITA AL INSPECTORILOR 

Inspectorii au dreptul de a intra în orice unitate şcolară în vederea îndeplinirii sarcinilor profesionale. Când intră în 
şcoală, inspectorii vor respecta următoarele prevederi: 

2.1. Vor acţiona în şcoli, respectând normele prezentului regulament. 

2.2. Vor respecta elevii în calitate de participanţi la procesul educaţional. 

2.3. Vor comunica deschis, asigurând în acelaşi timp confidenţialitatea datelor care se referă la unitatea şcolară 
şi la personalul ei. 

2.4. Vor evalua obiectiv personalul unităţii şcolare. 

2.5. Se vor asigura că datele şi probele sunt colectate în mod corespunzător şi sunt analizate corect. 

2.6. Vor fi flexibili în evaluări şi în aplicarea procedurilor de inspecţie, pentru a se putea adapta situaţiilor con 
crete întâlnite. 
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2.1. Vor acţiona în şcoli 

(I) Inspectorii vor fi conştienţi de faptul că deşi au dreptul de a intra în şcoală, ei vor lucra la locul de muncă al 
altcuiva şi, în consecinţă, vor trebui să acţioneze în aşa fel încât să nu să nu perturbe desfăşurarea normală 
a procesului educaţional. 

(II) Rolul inspectorilor va fi unul de sprijin şi de evaluare, nu unul de control birocratic. 

(III) Inspectorii nu trebuie să-şi folosească poziţia pentru a obţine profituri personale. 

(IV) Inspectorii vor fi conştienţi de faptul că personalul şcolii este alcătuit din profesionişti pe care îi vor trata ca 
atare. Ei le vor comunica celor inspectaţi obiectivele urmărite, procedurile de inspecţie aplicate şi criteriile de 
apreciere folosite. 

(V) Inspectorii vor avea o discuţie preliminară cu personalul didactic referitoare la activitatea care va fi inspec-
tată iar la sfârşit îşi vor expune cât mai echilibrat opiniile asupra celor observate. 

(VI) Inspectorii nu vor interveni în timpul lecţiei decât dacă observă că profesorul pune în pericol viaţa, sănătatea 
elevilor, a lui, sau a asistenţei. Inspectorii nu vor solicita personalului didactic date, informaţii sau lucruri 
nerelevante. 

(VII) Inspectorii vor discuta cele observate Ia clasă mai întâi cu profesorii respectivi şi, ulterior, şi cu alte persoane 
implicate în procesul educaţional. 

2.2. Vor respecta elevii în calitate de participanţi Ia procesul educaţional 

(I) Inspectorii se vor asigura că elevii au înţeles scopul inspecţiei şi modul în care sunt implicaţi. Inspectorii tre-
buie să dialogheze formal şi informai cu elevi de diferite vârste şi grade de pregătire şi să îi asculte cu atenţie 
pe cei care doresc să-şi expună opiniile în legătură cu şcoala. 

(II) Inspectorii se vor comporta ca nişte profesionişti cu elevii şi vor evita declanşarea vreunui incident. 
Inspectorii vor acţiona întotdeauna spre binele şi siguranţa elevilor. 

2.3. Vor comunica deschis, asigurând în acelaşi timp confidenţialitatea datelor care se referă la unitatea 
şcolară şi Ia personalul ei 

(I) Inspectorii vor dialoga cu părinţii, cu personalul, cu membrii consiliului de administraţie, sponsorii etc, pen-
tru a-i face să înţeleagă scopul inspecţiei şi modul în care aceştia vor fi implicaţi în acest proces. 

(II) Inspectorii vor prezenta personalului didactic un raport verbal asupra rezultatelor inspecţiei pentru a cunoşte 
opiniile şi comentariile acestuia, înainte de a trece la redactarea raportului final de inspecţie. Atât raportul 
verbal, cât şi cel scris vor cuprinde, în esenţă, aceleaşi aprecieri, vor evita limbajul extrem de specializat şi 
nu vor lăsa loc ambiguităţilor. 

(III)Inspectorii vor asigura confidenţialitatea informaţiilor primite, privind unitatea şcolară şi personalul. In 
rapoarte, inspectorii vor evita să nominalizeze persoane. 

2.4. Vor evalua obiectiv personalul unităţii şcolare 

(I) Inspectorii îşi vor baza aprecierile pe criteriile stabilite la nivel naţional, pe datele şi probele colectate, bazân-
du-se numai pe surse sigure şi neechivoce, în concordanţă cu criteriile propuse în ghidul care însoţeşte prezentul 
regulament. 

(II) Inspectorii vor face deosebire între chestiunile minore şi cele majore, între aspectele pozitive şi cele nega-
tive şi vor elabora raportul fără teamă sau părtinire. 

2.5. Se vor asigura că datele şi probele sunt colectate în mod corespunzător şi sunt analizate corect 

(I) Inspectorii vor colecta date şi vor identifica aspectele care trebuie inspectate, aşa cum reies ele din docu-
mentele şi din activitatea şcolii. 
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(II) Inspectorii vor colecta date în urma analizei documentelor şcolii, discuţiilor cu părinţii, profesorii şi elevii 
şi după observarea diferitelor activităţi educaţionale care au loc în şcoală, inclusiv observarea lecţiilor şi a 
comportamentului elevilor, a modului în care directorul şi angajaţii îşi îndeplinesc responsabilităţile, precum 
şi orice alte activităţi educaţionale desfăşurate cu elevii. 

(III) Inspectorii vor folosi şi datele care provin de la nivel judeţean sau de Ia Ministerul Educaţiei Naţionale. 

2.6 Vor fi flexibili în evaluări şi în aplicarea procedurilor de inspecţie pentru a se putea adapta situaţiilor con-
crete întâlnite 

Inspectorii vor evalua calitatea educaţiei furnizate şi măsura în care elevii au atins sau nu standardele, bazându-se 
pe criteriile stabilite la nivel naţional. 

3. COMPETENŢELE INSPECTORILOR 

(I) Inspectorii trebuie să fie profesori calificaţi cu o vechime în învăţământ de cel puţin opt ani. 

(II) Inspectorii vor fi capabili să inspecteze nu numai o anumită disciplină, ci şi o serie de discipline înrudite, să 
evalueze eficient atât activitatea de la clasă, cât şi alte activităţi care se desfăşoară în şcoală. 

(III) Inspectorii vor acorda, la cerere, consultanţă pentru dezvoltarea şcolii. 

4. DURATA INSPECŢIEI ŞI DIMENSIUNEA ECHIPEI DE INSPECTORI 

(I) Inspecţia este realizată de o echipă formată din doi până la opt inspectori, în funcţie de mărimea şi de speci-
ficul şcolii inspectate. Echipa va cuprinde inspectori care au competenţele necesare pentru a inspecta un 
eşantion format din cel puţin şase discipline incluse în curriculum. Dimensiunea echipei şi disciplinele 
inspectate vor fi stabilite fie Ia nivel judeţean fie .la nivel naţional. 

■   (II) Pe lângă disciplinele stabilite, inspectorii vor inspecta şi alte aspecte generale ale procesului educaţional, în 
conformitate cu scopurile inspecţiei. 

(III) în mod normal, inspecţia va dura o săptămână (1 -5 zile, în funcţie de mărimea şi specificul unităţii şcolare). 

(IV) Dacă se consideră necesar, se vor face anchete sociologice pentru a colecta informaţii despre anumite disci 
pline şi aspecte din viaţa şcolii. 

5. ACTIVITATEA DE PREINSPECŢIE 

Inspectorul care conduce echipa de inspecţie (inspectorul coordonator) face următoarele pregătiri pentru inspecţie: 
5.1. Informează unitatea şcolară care va fi inspectată şi se pune de acord cu directorul asupra perioadei în care se va 
desfăşura inspecţia. Stabileşte împreună cu directorul perioada în care are loc preinspecţia, modul în care vor fi pre 
date documentele unităţii şcolare şi data limită la care va face cunoscut personalului rezultatul inspecţiei. Toate aces 
tea vor fi stabilite la începutul semestrului de dinaintea inspecţiei. Odată fixată perioada inspecţiei, inspectorul coor 
donator va trimite unităţii şcolare lista documentelor solicitate, formularele care trebuie completate şi stabileşte 
împreună cu directorul unităţii şcolare data limită până la care vor fi predate. 
5.2. Inspectorul coordonator va vizita unitatea şcolară înainte de inspecţie pentru a discuta cu directorul aspectele 
inspecţiei, pentru a explica personalului procedurile de inspecţie şi pentru a răspunde la întrebările puse de acesta. 
Inspectorul coordonator explică modul în care va fi analizată documentaţia şi cum va fi folosită de către echipă. El 
subliniază faptul că va fi cerută sau folosită şi altă documentaţie care se află în unitatea şcolară. De exemplu, ca 
ietele elevilor, lucrările scrise etc. 

5.3. Inspectorul coordonator se consultă cu echipa de inspecţie asupra responsabilităţilor ce revin membrilor echipei. 
După aceasta, inspectorul coordonator furnizează unităţii şcolare lista cu numele membrilor echipei, durata prezenţei 
lor în şcoală, disciplinele şi aspectele ce vor fi inspectate. Inspectorul coordonator furnizează informaţii asupra mem 
brilor echipei de inspecţie: instituţia de învăţământ superior absolvită, vechimea în învăţământ ca profesor şi ca 
inspector. Dacă apar schimbări în componenţa echipei de inspectori, unitatea şcolară trebuie informată fără întârziere. 
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5.4. Inspectorul coordonator şi membrii echipei stabilesc programul inspecţiei în aşa fel încât să se colecteze un 
eşantion echilibrat de date, să aibă ocazia să discute despre situaţia constatată şi să emită aprecieri ca echipă. 

5.5. înainte de inspecţie, inspectorul coordonator colectează următoarele date şi informaţii: 
 

■ O scurtă apreciere scrisă de director asupra activităţii şcolii, care va cuprinde informaţii asupra situaţiei socio- 
economice a zonei, elevilor, managementului şcolii, resurselor financiare, încadrării cu personal, materialului 
didactic, clădirilor, curriculum-ului şi planurilor de dezvoltare ale unităţii şcolare. 
■ Un formular cu date statistice privind unitatea şcolară, completat de către director. 
■ Rezultatele obţinute de elevi la examene şi teste în ultimii doi ani. 
■ Documentul cu informaţii despre unitatea şcolară, care este pus Ia dispoziţia părinţilor. 
■ Planificările anuale şi semestriale elaborate de către profesori. 
■ Documentele unităţii şcolare privind încadrarea şi managementul şcolii. 
■ Documentele privind politica şcolii. 
■ Date despre unitatea şcolară respectivă, aflate deja în posesia unor instituţii judeţene/naţionale şi cel mai 
recent raport de inspecţie. 
■ Orice altă informaţie pe care personalul şcolii doreşte să o furnizeze inspectorilor. 
■ Schema orară a unităţii şcolare în perioada inspecţiei, 

inspectorii au dreptul să consulte orice alt document şcolar. 

5.6. Odată ce au fost colectate, documentele vor fi analizate şi, pe baza lor, se va elabora un material care va fi dis 
tribuit celorlalţi membri ai echipei de inspecţie. Acest material va fi anexat la dosarul inspecţiei care va fi comple 
tat de inspectori cu datele pe care le colectează în timpul inspecţiei. Toate aceste date vor fi folosite la elaborarea 
raportului inspecţiei. Dosarul inspecţiei este confidenţial şi poate fi utilizat numai de inspectori. 

5.7. înainte de inspecţie sau în timpul inspecţiei, inspectorul coordonator organizează o întâlnire cu părinţii. Vor fi 
prezenţi doi-trei inspectori pentru a informa părinţii în legătură cu procesul de inspecţie şi pentru a afla opiniile lor 
în privinţa unităţii şcolare. Inspectorii ascultă opiniile părinţilor, sugerându-le faptul că opiniile lor despre şcoală 
sunt numai o parte din datele ce vor fi colectate. Inspectorii pot înmâna părinţilor un mic chestionar pentru a afla 
părerile lor despre unitatea şcolară. 

Chestionarul poate cuprinde următoarele întrebări: 

Sunteţi mulţumit de calitatea activităţilor desfăşurate cu copiii? 
Sunteţi mulţumit de nivelul de pregătire al copilului? 
Credeţi că disciplina din şcoală este corespunzătoare? 
Este mulţumit copilul dvs. de această unitate şcolară? 
Alte opinii şi informaţii pe care părinţii doresc să le aducă Ia cunoştinţa inspectorilor. 

6. DESFĂŞURAREA INSPECŢIEI ŞI EŞANTIONUL NECESAR DE DATE 

6.1. Analiza documentelor unităţii şcolare 

în timpul inspecţiei, inspectorii vor colecta informaţii prin analizarea documentelor şcolare, evaluând utilitatea şi 
eficienţa aplicării lor. Din categoria acestor documente fac parte: cataloagele, condica profesorilor, caietele de evi-
denţă ale profesorilor, planificările profesorilor, registrele matricole, caietele elevilor, rezultatele la examene şi teste, 
politica şcolii şi procedurile, orice fel de informaţie distribuită părinţilor, documentele şedinţelor consiliului de 
administraţie, planul financiar al şcolii şi orice alt document considerat necesar. 

6.2. Observarea activităţilor desfăşurate Ia clasă 

Inspectorii vor observa suficient de multe lecţii pentru a fi siguri că au lucrat cu un eşantion corect stabilit (între 
55 % - 65 % din timpul petrecut în şcoală va fi alocat observării lecţiilor). Când observă o lecţie, inspectorii nu au 
dreptul să intervină pentru a întrerupe activitatea profesorilor, evitând să distragă atenţia elevilor. Inspectorii vor dis-
cuta cu profesorii şi cu elevii despre activitatea lor în afara orelor de clasă. 

6.3. Discuţii cu anumite grupuri de interes, cum sunt: părinţii, personalul şcolii şi elevii 

Este recomandabil ca inspectorii să discute cu părinţii Ia începutul sau Ia sfârşitul orelor de clasă, când aceştia îşi 
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aduc copiii sau îşi iau copiii de )a şcoală. Astfel, inspectorii au ocazia de a afla pe o cale informală dacă părinţii sunt 
mulţumiţi de unitatea şcolară respectivă. 

Inspectorii vor profita de ocaziile formale şi informate pentru a sta de vorba cu elevii. Aspectele asupra cărora ele-
vii 'Ti  pot expune părerile sunt următoarele: cât de accesibile şi cât de interesante sunt lecţiile, cum sunt trataţi de 
către personalul şcolii, dacă munca e prea grea ori prea uşoară, ce activităţi extracurriculare desfăşoară, aspectele 
care le plac şi cele care nu Ie plac din viaţa şcolii, responsabilităţile pe care le primesc, cât de stimulative sau ne-
stimulative sunt notele sau calificativele puse/acordate de profesori şi cât de mult trebuie să lucreze acasă. 

Inspectorii vor avea o serie de discuţii formale şi informale cu personalul şcolii. Acestea Ie vor da posibilitatea să 
înţelega cât de bun este managementul şcolii, ce politici şi planuri au fost elaborate şi cum sunt puse în practică. 
Inspectorii vor evalua dacă personalul acţionează ca o echipă şi contribuie la crearea unui etos pozitiv al şcolii. 
Contactele regulate cu directorul îi vor da inspectorului coordonator posibilitatea să se asigure că inspecţia se 
desfăşoară normal şi că orice temeri ale personalului sunt imediat înlăturate. Discuţiile cu personalul didactic le vor 
da inspectorilor ocazia să pună anumite întrebări în privinţa predării. Aceste discuţii se vor desfăşura imediat după 
terminarea activităţii sau cât mai repede cu putinţă. De asemenea, inspectorii vor discuta cu personalul auxiliar şi 
administrativ despre procedurile administrative şi despre eficacitatea sistemului administrativ. 

6.4. Cum ajung inspectorii la aprecieri comune? 

Echipa de inspectori îşi planifică o şedinţă înainte de începerea inspecţiei şi analizează documentaţia strânsă în pe-
rioada de preinspecţie. De asemenea, ei trebuie să se întrunească regulat în timpul inspecţiei pentru a analiza ceea 
ce au constatat, pentru a formula ipoteze care vor fi testate şi pentru a ajunge la o apreciere comună în privinţa 
unităţii şcolare şi a activităţilor pe care le vor inspecta. Inspectorii vor verifica daca au colectat un eşantion reprezen-
tativ de date pentru a-şi reorganiza activitatea în cazul în care e necesar. 

7. ACTIVITATEA DE POSTINSPECŢ1E 

7.1. Raportul verbal furnizat de inspectorul coordonator 

In timpul inspecţiei sau în săptămâna următoare, inspectorul coordonator va furniza un raport verbal directorului, 
şefilor de catedre, membrilor consiliului de administraţie şi profesorilor inspectaţi. Raportul este confidenţial, în 
sensul că profesorii nu vor discuta despre el în afara şcolii. Directorul va fi prezent sau reprezentat în momentul în 
care inspectorul coordonator prezintă constatările echipei profesorilor sau şefilor de catedre. Raportul verbal va tre-
bui să indice limpede punctele tari ale unităţii şcolare şi aspectele care trebuie dezvoltate. Directorul şi personalul 
au dreptul să semnaleze datele şi informaţiile pe care ie consideră eronate. Aprecierile inspectorilor trebuie să fie 
respectate şi nu vor fi modificate decăt dacă directorul sau personalul vor demonstra că aceste aprecieri nu sunt con-
forme cu realitatea. Raportul verbal oferă posibilitatea unor discuţii în privinţa aspectelor care trebuie dezvoltate. 

7.2. Raportul scris 

Raportul va fi exprimat într-un limbaj accesibil. El trebuie să concorde cu raportul verbal şi să respecte criteriile de 
inspecţie şi forma stabilite şi va acoperi toate domeniile indicate în regulament şi în ghidul de aplicare a acestuia. 
Raportul este mai degrabă evaluativ decât descriptiv. Managerii şi personalul unităţii şcolare trebuie să poată iden-
tifica în raport priorităţile pe care le vor avea în vedere în proiectele de dezvoltare. Raportul scris va fi prezentat 
unităţii şcolare în circa trei-patru săptămâni şi va conţine un rezumat de 1-2 pagini. Rezumatul, în care se vor face 
modificări în funcţie de necesităţi, va fi trimis unităţii şcolare, părinţilor şi membrilor consiliului de administraţie 
înainte ca directorul să prezinte raportul verbal. 
în acelaşi timp. vor putea fi trimise copii ale raportului următoarelor persoane şi instituţii: inspectorului general, comisi-
ilor judeţene pentru învăţământ şi Ministrului Educaţiei Naţionale. Dosarul inspecţiei va fi pus la dispoziţia inspectorului 
general pentru o perioadă de cel puţin şase luni şi va fi prezentat Ministrului Educaţiei Naţionale, la cererea acestuia. 

7.3. Raportul verbal prezentat de director consiliului de administraţie şi părinţilor 

După ce unitatea şcolară a primit raportul scris, directorul va prezenta un raport verbal consiliului de administraţie şi 
părinţilor. Rolul directorului este acela de a prezenta rezultatele inspecţiei şi nu de a le comenta. Directorul are drep-
tul să refuze să răspundă la întrebări. înainte de întâlnire directorul trimite părinţilor copii ale rezumatului raportului. 
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7.4. Planul de îmbunătăţire a activităţii unităţii şcolare 

In două săptămâni de la primirea raportului de inspecţie, unitatea şcolară va elabora un plan de îmbunătăţire a acti-
vităţii, ţinând cont de recomandările făcute în raport, şi îl va trimite spre aprobare inspectorului coordonator. 
Inspectorul coordonator va trimite observaţiile sale în termen de două săptămâni de la primirea planului. Unitatea 
şcolară va trebui să aplice planul respectând termenele stabilite. 

8. SISTEMUL DE ASIGURARE A CALITĂŢII 

(I) Inspectorilor le revine răspunderea de a inspecta conform prezentului regulament şi ghidului de aplicare. 

(II) Calitatea inspecţiei este asigurată prin respectarea regulamentului. De asemenea, inspectorii vor participa la 
formele de pregătire stabilite la nivel naţional şi local. 

(III) In cadrul inspectoratelor şcolare judeţene vor funcţiona sisteme de monitorizare şi evaluare a inspecţiilor, 
care îndeplinesc şi rolul de a verifica respectarea cerinţelor stabilite la nivel naţional. 

(IV) Periodic, inspecţiile sunt monitorizate şi evaluate de corpul naţional de inspectori. Unităţile şcolare inspec 
tate îşi prezintă în scris opiniile asupra calităţii inspecţiilor, iar documentele respective sunt trimise la inspec 
toratul şcolar judeţean şi ia corpul naţional de inspectori. 

9. MONITORIZAREA, EVALUAREA ŞI DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE INSPECŢIE 

Sistemul de inspecţie este monitorizat, evaluat şi revizuit permanent pentru a se asigura adaptarea lui Ia noile împre-
jurări. Prezentul regulament poate fi modificat prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale ori de câte ori este 
cazul, la propunerea corpului naţional de inspectori. Unităţile şcolare şi inspectorii vor contribui la acest proces. 

10. RECOMPENSAREA UNITĂŢILOR ŞCOLARE FOARTE BUNE ŞI SPRIJINIREA UNITĂŢILOR 
ŞCOLARE CU REZULTATE SLABE 

(I) Unităţilor şcolare care au demonstrat în timpul inspecţiilor că realizează performanţe foarte înalte li se 
recunosc meritele pe plan naţional. Aceasta poate însemna acordarea unei diplome de merit de către 
Ministrul Educaţiei Naţionale şi publicarea în presă a listei cu aceste şcoli. 

(II) Caracteristicile unei unităţi şcolare foarte bune includ următoarele aspecte: 

■ Elevii sunt pregătiţi peste nivelul standardelor, ţinându-se cont de posibilităţi şi de mediul socio-eco- 
nomic şi cultural de provenienţă. 
■ Calitatea activităţilor desfăşurate la clasa este peste nivelul standardelor. 
■ Şcoala introduce inovaţii în concordanţă cu evoluţiile pe plan naţional. 
■ Dezvoltările locale de curriculum reflectă nevoile comunitare şi folosesc integral resursele disponibile. 
■ Unitatea şcolară este foarte bine administrată. 

 

(III) Unităţile şcolare care au obţinut rezultate foarte slabe la inspecţii, mult sub nivelul naţional, vor fi incluse 
într-un program naţional, pe termen lung, de îmbunătăţire a activităţii şi de dezvoltare. 

(IV) Caracteristicile unei unităţi şcolare cu rezultate slabe: 

Elevii sunt pregătiţi sub nivelul standardelor naţionale. 
Calitatea activităţilor desfăşurate la clasă este mult sub nivelul standardelor naţionale. 
Unitatea şcolară este foarte slab administrată. 
Unitatea şcolară risipeşte fondurile băneşti şi resursele. 
Curriculum-ul furnizat de unitatea şcolară este neadaptat nevoilor comunitare şi neechilibrat. 

Nota. La punctul ( I I )  se adaugă: "Managementul şcolii este foarte bun" şi la punctul (IV): "Managementul şcolii este foarte slab'' 
Aceste idei au fost omise dintr-o regretabilă eroare. 
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METODOLOGIA DE APLICARE A REGULAMENTULUI DE 
ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A INSPECŢIEI ŞCOLARE 

(MARODIS) 

DOMENIILE INSPECTATE, SURSELE DE INFORMARE CONSULTATE ŞI CRITERIILE 
FOLOSITE DE INSPECTORI ATUNCI CÂND EVALUEAZĂ CALITATEA EDUCAŢIEI 

Elementele cuprinse în titlu vor fi avute în vedere pentru a edifica un sistem naţional echilibrat de inspecţie a 
unităţilor şcolare publice şi particulare şi vor fi evaluate separat, deşi inspectorii vor fi conştienţi de faptul că între 
ele există o strânsă legătură. Din analiza lor reiese faptul că inspectorii folosesc o serie de date din care o parte sunt 
comune pentru toate unităţile şcolare. Inspectorii emit mai degrabă aprecieri, decât să furnizeze simple descrieri a 
ceea ce se întâmplă în unităţile şcolare. Criteriile de inspecţie vizează o apreciere corectă a lucrurilor, ele măsoară 
succesul analizând felul în care operează elevii cu noile cunoştinţe, cum acţionează pentru a îndeplini o sarcină, care 
este atitudinea lor pe parcursul activităţilor educaţionale. De exemplu, o unitate şcolară poate avea un management 
foarte eficient, însă se poate întâmpla ca din diverse motive acesta să aibă un impact foarte mic asupra progreselor 
pe care le fac elevii. Şcoala va arhiva raportul de inspecţie şi alte documente pe care le primeşte de la echipa de 
inspectori până la întocmirea unui alt raport. 

Inspectorii vor folosi o scală cu cinci nivele de punctaj: foarte bine = 1; bine = 2; acceptabil = 3; slab = 4; foarte 
slab = 5. Descriptorii de performanţă de mai jos descriu nivelele de calitate bun, acceptabil şi slab şi sunt incluse 
aici pentru a fi un ghid pentru inspectori şi şcoli, pentru a şti cum să interpreteze criteriile. 

Descriptorii de mai jos se bazează pe Codul de Conduită al Inspectorilor şi sunt elaboraţi pentru a-i ajuta să-şi 
îndeplinească activitatea în mod profesionist. 

CODUL DE CONDUITĂ AL INSPECTORILOR - DESCRIPTORI 

Bun 

Inspectorii acţionează într-un mod care nu afectează procesul educaţional din şcoli. Inspectorii sunt competenţi, 
obiectivi şi se comportă în mod profesionist şi moral în şcoli. Regulamentul şi metodologia vor fi folosite eficient 
în timpul inspecţiilor iar inspectorii vor comunica eficient cu cei inspectaţi. Inspectorii vor fi capabili să explice de 
ce s-a ajuns la anumite aprecieri. Raportul inspecţiei se va baza pe probe evidente, va fi bine redactat, va acoperi pe 
deplin aspectele menţionate în regulament, va conţine aprecieri echilibrate şi va acorda atenţie opiniilor celor inspec-
taţi. Inspectorii vor păstra confidenţialitatea informaţiilor şi vor fi imparţiali şi obiectivi. 

Acceptabil 
Inspectorii nu vor afecta în mod voluntar procesul educaţional din şcoală. Obiectivele inspecţiei şi modul în care vor 
fi atinse va fi făcut cunoscut şcolii, dar nu vor fi explicate în detaliu. Inspectorii vor comunica cu personalul şcolii, 
însă nu vor explica complet cum au ajuns Ia anumite aprecieri. Raportul inspecţiei se bazează în principal pe probe 
clare şi obiective, dar uneori redactarea este ambiguă şi nu acordă atenţia necesară opiniilor celor inspectaţi. Deşi 
inspecţia se desfăşoară în conformitate cu regulamentul, inspectorii nu prea fac deosebirea între punctele majore şi 
minore. Inspectorii păstrează confidenţialitatea informaţiilor. 

Slab 

Inspectorii intervin în mod deliberat în cursul procesului educaţional din şcoală. Inspectorii nu sunt competenţi să 
facă aprecieri asupra unei discipline sau asupra unui anumit aspect. Aprecierile nu sunt obiective şi se bazează pe 
probe discutabile. Cei inspectaţi nu sunt informaţi asupra desfăşurării procesului de inspecţie. Raportul inspecţiei 
este plin de ambiguităţi, se bazează pe probe îndoielnice şi nu ia în considerare opiniile celor inspectaţi. Inspectorii 
nu inspectează conform regulamentului. Inspectorii nu păstrează confidenţialitatea informaţiilor. 

DESFĂŞURAREA PROCESULUI DE INSPECŢIE 

Inspectorii evaluează aspectele de mai jos şi întocmesc rapoarte privind cele constatate. 

1. Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi. 

2. Modul în care unitatea şcolară sprijină şi încurajează dezvoltarea personală a elevilor. 
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3. Calitatea activităţii personalului didactic. 

4. Calitatea managementului şcolar şi eficienţa cu care sunt folosite resursele: 
planificarea 
politica unităţii şcolare şi procedurile 
managementul financiar 
punerea strategiei în practică 

5. Calitatea curriculum-ului. calitatea activităţilor extracurriculare şi modul în care curriculum-ul naţional şi 
local este pus în practică. 

6. Relaţiile unităţii şcolare cu părinţii. 

7. Relaţiile unităţii şcolare cu comunitatea locală. 

8. Respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor. 

9. Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează unitatea şcolară. 

INDICA ŢII PRIVIND SURSELE DE INFORMARE ŞI CRITERIILE CARE VOR FI FOLOSITE 1. 

NIVELUL ATINGERII STANDARDELOR EDUCAŢIONALE DE CĂTRE ELEVI 

Scopurile 

Se va evalua ce ştiu. ce înţeleg şi ce pot face elevii. Se va evalua nivelul de atingere a standardelor naţionale, 
acordându-se o atenţie deosebită standardelor la limba română, limba maternă, matematică şi ştiinţe, dar se vor 
prezenta rapoarte complete şi asupra celorlalte discipline care sunt inspectate. 

Sursele de informare consultate 

■ Rezultatele la examene şi teste. 
■ Discuţii cu elevii. 
■ Caietele de teme şi de notiţe ale elevilor. 
■ Interviuri formale şi informale cu elevii (eşantion corect stabilit). 
■ Discuţii cu profesorii. 
■ Lucrări ale elevilor. 
■ Rezultatele la concursuri şi activităţi extracurriculare. 
■ Date colectate prin observarea lecţiilor. 

Criteriile 

Ating elevii standardele educaţionale pentru vârsta lor la disciplinele curriculare şi cât de bine se prezintă la exa-
menele şi testele naţionale şi internaţionale? 

(I) Inspectorii vor stabili gradul de atingere a standardelor de către elevi, analizând întregul spectru de date 
amintite mai sus. O mare importanţă o vor avea discuţiile cu elevii. Inspectorii se vor întâlni cu mici grupuri 
de elevi şi le vor pune întrebări pentru a stabili ce nivel de performanţă au atins. 

(II) Inspectorii vor stabili cât de bine citesc şi scriu elevii în limba română şi în limba maternă. Inspectorii vor 
evalua aptitudinile lor la limba română şi limba maternă şi măsura în care acestea îi ajută sau le creează un 
handicap la studiul celorlalte discipline. 

(III) Inspectorii vor evalua răspunsurile verbale date de elevi, capacitatea lor de a formula idei, de a pune între-
bări, de a răspunde la întrebări şi de a discuta diferite subiecte. Va fî evaluată deprinderea elevilor de a ascul-
ta şi de a extrage ceea ce este important din ceea ce au auzit şi modul în care folosesc ceea ce au învăţat. 
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(IV) Inspectorii vor evalua modul în care operează elevii cu cifrele, fac calcule în minte şi cu ajutorul calcula-
torului şi aplică ceea ce au învăţat pentru a rezolva exerciţii şi probleme. Inspectorii vor aprecia dacă mate-
matica îi ajută pe elevi sau e un handicap pentru însuşirea celorlalte materii. 

(V) La ştiinţe, inspectorii vor evalua cunoştinţele elevilor despre natură, despre impactul omului asupra ei şi 
despre cele mai importante teorii ştiinţifice. De asemenea, inspectorii vor aprecia capacitatea elevilor de a 
face experimente. 

(V) Inspectorii vor evalua nivelul de performanţă atins de elevi şi la celelalte discipline care sunt inspectate şi care 
fac parte din curriculum-ul local sau naţional, la fel ca mai sus, şi apreciază dacă au fost sau nu atinse standar-
dele stabilite. 

(VI) Inspectorii vor evalua în ce măsură elevii cu aptitudini foarte diferite ajung la nivele corespunzătoare de per-
formanţă. 

(VII) Inspectorii vor evalua şi vor face comentarii asupra progresului făcut de elevi pe termen scurt, de exemplu, 
în timpul observării unei lecţii. Pe termen lung (pe parcursul mai multor lecţii sau pe parcursul unui semes-
tru), aceasta înseamnă aprecierea vitezei cu care progresează elevii, ţinând cont de nivelul de la care au por-
nit. Progresul este măsurat în termeni de „cât de repede îşi îmbogăţesc cunoştinţele, îşi sporesc înţelegerea 
şi îşi îmbunătăţesc deprinderile de a face anumite lucruri". 

Standardele educaţionale pentru elevi - Descriptori 

Bun 

Elevii citesc şi scriu bine în limba română şi în limba maternă, având deprinderi bune care le înlesnesc studiul celor-
lalte discipline. Ei au aptitudini bine definite în ceea ce priveşte ascultarea şi capacităţi speciale în ceea ce priveşte 
punerea de întrebări şi răspunsul la întrebări, exprimarea unor idei şi extragerea părţilor importante din ceea ce au 
învăţat. Elevii au deprinderi, talente şi abilităţi pe care le folosesc eficient în cursul procesului de învăţare. Elevii 
folosesc bine ceea ce învaţă în cadrul curriculum-ului naţional şi au capacitatea de a rezolva probleme specifice şi 
interdisciplinare. Elevii cu diferite deprinderi ating nivele bune de performanţă. Ei sunt în stare să folosească eficient 
ceea ce au achiziţionat în cursul lecţiilor anterioare şi progresează corespunzător. Elevii se descurcă bine cu cerinţele 
metodelor frontale de predare sau cu metodele activ-participative, ei pot ordona şi prelucra informaţii, investiga, 
cerceta şi elabora proiecte. Elevii au rezultate bune Ia examenele şi testele naţionale ca şi la competiţiile inter-
naţionale. 

Acceptabil 
Elevii citesc şi scriu la un standard corespunzător în limba română şi în limba maternă şi au deprinderi acceptabile 
care îi ajută să lucreze corespunzător la celelalte discipline. Ei au deprinderea de a asculta şi de a răspunde la între-
bări şi au capacitatea de a pune întrebări şi de a exprima idei la un nivel superficial. Ei au nevoie de o îndrumare 
continuă pentru a fi capabili să-şi folosească deprinderile în ceea ce priveşte achiziţionarea de cunoştinţe noi. Elevii 
au cunoştinţe din domeniul curriculum-ului naţional, dar au dificultăţi în a le integra într-un corp coerent de 
cunoştinţe şi operează arareori cu ele. Mulţi dintre cei care au deprinderi diferite ating un nivel acceptabil de per-
formanţă. 
Mulţi elevi pot folosi ceea ce au achiziţionat în timpul lecţiilor anterioare la un nivel satisfăcător. Progresul pe care 
îl fac nu e deosebit. Ei învaţă pe dinafară şi răspund la un nivel satisfăcător la metodele de învăţare frontale sau la 
cele activ-participative. Elevii au rezultate satisfăcătoare la examenele şi testele naţionale şi la competiţiile inter-
naţionale. 

Slab 

Elevii pot cu greu să scrie şi să citească în limba română şi în limba maternă şi nu înţeleg prea multe din ceea ce 
scriu şi citesc. Ei nu au deprinderea de a asculta atent şi concentrat şi nu sunt interesaţi să răspundă la întrebări. 
Atunci când răspund ei nu dovedesc cunoştinţe corespunzătoare. Elevii nu au deprinderea de a folosi eficient noile 
cunoştinţe. Ei au o înţelegere superficială a lucrurilor pe care le învaţă şi nu sunt capabili să le integreze într-un corp 
coerent de cunoştinţe. Mulţi dintre ei nu ating un nivel minim de performanţă. Ei contribuie foarte puţin la procesul 
de învăţare şi nu îşi îndeplinesc sarcinile în ceea ce priveşte învăţarea. Elevii au rezultate slabe la examenele şi testele 
naţionale şi la competiţiile internaţionale. 
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2. MODUL IN CARE UNITATEA ŞCOLARĂ SPRIJINĂ Şl ÎNCURAJEAZĂ DEZVOLTAREA PERSO-
NALĂ A ELEVILOR 

Scopuri 

Se va evalua dacă unitatea şcolară acordă elevilor sprijin şi îndrumare corespunzătoare şi dacă face ceea ce trebuie 
pentru dezvoltarea lor personală. O atenţie deosebită este acordată procedurilor şi sistemelor prin intermediul cărora 
unitatea şcolară oferă elevilor sprijin şi consiliere. Se stabileşte dacă progresele pe care le realizează elevii sunt 
monitorizate şi dacă unitatea şcolară furnizează consiliere în domeniul carierei pentru elevii din anii terminali. 
Inspectorii evaluează dacă unitatea şcolară oferă sprijin elevilor pentru ca aceştia să devină mai încrezători în ei 
înşişi şi să fie conştienţi de ceea ce Ii se întâmplă, ajutându-i să se maturizeze ca adulţi echilibraţi şi buni cetăţeni. 

Sursele de informare consultate 

■ Planul de activitate al unităţii şcolare. 

■ Situaţia elevilor după absolvire. 

■ Discuţii cu profesorii şi elevii. 

■ Activităţile care se desfăşoară cu clasa şi în unitatea şcolară, care ar putea furniza indicii dacă unitatea şcolară 
le acordă elevilor responsabilităţi şi le dă ocazia să ia decizii. 

■ Existenţa consiliului consultativ al elevilor sau orice altă formă de reprezentare a elevilor în conducerea 
unităţii şcolare. 

■ Orice documente de uz intern, cum ar fi: codul de conduită a elevilor, indicaţii pentru personal asupra mo 
dului în care să trateze elevii etc. 

■ Modul în care percep părinţii unitatea şcolară. 

■ Dacă curriculum-ul înlesneşte sau nu dezvoltarea personală a elevilor. 

■ Dacă există resurse extracurriculare care să fie folosite pentru lărgirea experienţei elevilor, înţelegerea şi sti 
mularea dezvoltării lor ca persoane. 

Criteriile 

Există reglementări care ajută ia menţinerea ordinii în. unitatea şcolară, la conservarea patrimoniului unităţii 
şcolare şi care le dau elevilor sentimentul de deplină siguranţă? 

(I) Inspectorii vor evalua reglementările unităţii şcolare care se referă la relaţiile dintre elevi şi dintre elevi şi 
personal. Inspectorii vor aprecia dacă elevii se simt în siguranţă în unitatea şcolară. 

(II) Inspectorii vor aprecia atmosfera din unitatea şcolară pentru a putea să-şi dea seama dacă aceasta este pro-
pice sau nu, adică dacă există o atmosferă care îi ajută pe elevi să capete încredere în ei înşişi şi în personal. 
De exemplu, ce măsuri ia şcoala dacă unii elevi sunt deranjaţi de alţii. 

(III) Inspectorii vor aprecia dacă relaţiile dintre personal şi elevi sunt   bune   şi dacă elevii pot obţine sprijin 
atunci când au nevoie. 

Furnizează unitatea şcolară consultanţă elevilor, le acordă posibilitatea de a lua decizii şi îi sprijină atunci când 
îşi hotărăsc viitorul? 

(I) Evaluarea va avea în vedere politicile şi strategiile prin care unitatea şcolară asigură sprijin şi consiliere pen-
tru elevi şi părinţi. De exemplu, consiliere şi orientare şcolară şi profesională. 

(II) Inspectorii vor evalua condiţiile asigurate elevilor pentru a învăţa cum să ia decizii şi cum să aleagă între 
mai multe opţiuni. 
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Se preocupă unitatea şcolară să-i ajute pe elevi să cultive acele valori şi atitudini benefice pentru societate? .   

(I) Inspectorii vor evalua modul în care unitatea şcolară îi formează pe elevi ca cetăţeni. 

(II) Inspectorii vor evalua modul în care elevii sunt ajutaţi să se ghideze după un cod etic care are în vedere pro-
priile lor drepturi, precum şi drepturile celorlalţi şi în care se recunoaşte interdependenţa dintre persoane. 

(III) Inspectorii vor evalua modul în care unitatea şcolară îi învaţă pe elevi să se poarte civilizat, să se raporteze 
unul la celălalt ca membri egali ai comunităţii şi să contribuie la binele celorlalţi. 

(IV)Inspectorii stabilesc dacă unitatea şcolară ia în consideraţie aspectele menţionate mai sus şi dacă relaţiile 
dintre personal şi elevi sunt corecte. 

Li se acordă elevilor responsabilităţi? 

(I) Inspectorii vor evalua măsura în care unitatea şcolară are politici, practici şi structuri destinate să-i ajute pe 
elevi să-şi asume anumite responsabilităţi. De exemplu, dacă elevii mai mari îi ajută pe cei mai mici decât 
ei, sau dacă elevii îi ajută pe profesori, asumându-şi responsabilitatea pentru anumite aspecte din viaţa 
unităţii şcolare. 

(II) Inspectorii vor observa dacă elevii joacă vreun rol în viaţa unităţii şcolare, de exemplu, în ocazii oficiale. 
Inspectorii vor evalua dacă elevilor li se oferă posibilitatea de a-şi asuma responsabilitatea în ceea ce priveşte 
studiul şi colaborarea cu alţi elevi. 

Are unitatea şcolară un program de activităţi extracurriculare? 

(I) Inspectorii vor urmări activităţile extracurriculare programate şi procentul de elevi care participă la ele. De 
o mare importanţă este calitatea experienţelor trăite şi măsura în care ele contribuie la dezvoltarea personală 
a elevilor. De exemplu, inspectorii vor evalua în ce măsură activitatea unităţii şcolare se desfăşoară astfel 
încât să-i ajute pe elevi să-şi însuşească ideile de corectitudine şi respect, atât pentru învingători, cât şi pen-
tru învinşi, atunci când elevii sunt angrenaţi în diverse competiţii (sport, concursuri). 

(II) Inspectorii vor evalua valoarea formativă a unor activităţi extracurriculare ca vizitele la muzee, teatre etc. 

Modul în care şcoala sprijină şi încurajează dezvoltarea persoana la a elevilor. Descriptori 

Bun 

în şcoală există un cod de conduită pentru profesori şi elevi care îi încurajează să se respecte unii pe alţii. 
Curriculum-ul cuprinde elemente care sprijină dezvoltarea personală a elevilor şi care reflectă dorinţele părinţilor şi 
ale comunităţii locale. Şcoala are un dosar personal al fiecărui elev şi îl ţine Ia zi. Dosarul respectiv este folosit pen-
tru a-i ajuta pe elevi. După absolvire, şcoala se interesează de evoluţia foştilor elevi şi de integrarea lor socială. 
Strategiile educaţionale folosite în activităţile curriculare şi extracurriculare înlesnesc un nivel înalt de implicare a 
elevilor ceea ce reprezintă o contribuţie pozitivă la dezvoltarea lor personală. Şcoala oferă consiliere profesională 
elevilor săi şi îi ajută dacă au probleme. Şcoala comunică eficient cu părinţii. 

Acceptabil 
In şcoală există un cod de conduită pentru profesori şi elevi. Curriculum-ul cuprinde câteva elemente care înlesnesc 
dezvoltarea personală a elevilor. Şcoala are dosare personale ale elevilor, le ţine la zi, dar nu prea le foloseşte. 
Integrarea socială a elevilor nu este urmărită regulat. Strategiile educaţionale folosite în cadrul activităţilor curricu-
lare şi extracurriculare sunt corespunzătoare, dar nu îi ajută pe elevi să-şi asume răspunderea. Elevilor li se oferă 
consiliere, dar ea este formală. 

Slab 

în şcoală există un cod de conduită pentru profesori şi elevi, dar multe cazuri de indisciplină rămân nerezolvate.  
Curriculum-ul nu ţine cont de nevoile elevilor, se pune accent pe predarea frontală şi elevilor nu li se acordă şansa 
de a-şi asuma responsabilităţi în cadrul lecţiilor şi al altor domenii. Şcoala neglijează urmărirea modului în care 
evoluează elevii. 
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3. CALITATEA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC 

Scopurile 

Evaluarea calităţii predării la nivelul şcolii. De asemenea va fi evaluată eficienţa muncii fiecărui profesor. Se va 
evalua cât de bine este predată fiecare disciplină în parte. 

Sursele de informare consultate 

■ Documente: 
strategii şi planuri 
planificările profesorilor 
caietele de notiţe ale elevilor 
caietele de teme ale elevilor 
evaluări, teste 
cataloagele 
dovezi ale progresului făcut de elevi (dosare, caiete) 
lucrări ale elevilor expuse în unitatea şcolară. 

■ Discuţii cu directorii, şefii de catedră, profesorii, elevii şi părinţii. 

■ Observarea lecţiei. 

Criteriile 

Este corespunzător planul lecţiei elaborat de profesor? 

(I) Inspectorii vor observa dacă profesorul respectă planul lecţiei şi dacă îşi ia măsuri pentru a se asigura că ele-
vii lucrează ceea ce a planificat. Inspectorul evaluează dacă planul lecţiei elaborat de profesor concordă cu 
planificarea semestrială şi anuală. De exemplu, specificitatea şi gradul de adecvare al obiectivelor la nivelul 
claselor/grupelor şi relaţia lor cu cerinţele impuse de planul lecţiei. 

(II) Inspectorii vor evalua planificarea resurselor folosite în cadrul lecţiei, strategiile folosite ctc. 

Stăpâneşte profesorul disciplina pe care o predă? 

Inspectorii vor avea Ia dispoziţie informaţii privind calificarea, experienţa şi cursurile de formare urmate de profe-
sor. Prin analiza planului lecţiei, a conţinutului acesteia şi a calităţii răspunsurilor date de elevi, inspectorii vor eva-
lua pregătirea profesională a profesorului. 

Foloseşte profesorul strategii didactice corespunzătoare? 

Inspectorii vor evalua eficacitatea strategiilor didactice, a metodelor, stilurilor şi creativităţii profesorului. De 
asemenea, va fi evaluat modul în care profesorul pune întrebări, explică şi organizează elevii. Creativitatea profe-
sorului este un aspect care îi va ajuta pe inspectori să facă deosebirea între o predare bună şi una obişnuită. 

Foloseşte profesorul resursele în mod corespunzător? 
(I) Inspectorii vor analiza planul lecţiei elaborat de profesor. Inspectorii vor evalua calitatea şi eficacitatea cu 

care sunt folosite resursele pentru a spori cunoaşterea, înţelegerea şi deprinderile elevilor. Resursele cuprind 
nu doar cărţi, material didactic şi echipamente, ci şi timpul şi cadrul/locul în care se desfăşoară lecţia. 

(II) Este important să se aibă în vedere modul în care profesorul organizează cadrul/locul în care se desfăşoară 
lecţia şi în ce măsură acest lucru îi ajută/stânjeneşte pe elevi în procesul de învăţare. 

(III) De asemenea, va fi evaluat modul în care foloseşte profesorul timpul avut la dispoziţie. 

Este managementul clasei corespunzător? 

(I) Inspectorii vor evalua modul în care conduce profesorul activitatea. De asemenea, va fi evaluată relaţia pro-
fesor-elevi, în special în ceea ce priveşte stimularea creativităţii şi motivarea elevilor. 

(II) Inspectorii vor analiza modul în care au fost împărţiţi elevii în grupuri, în funcţie de capacităţi. 

(III) Inspectorii vor evalua în ce măsură strategiile folosite de profesor şi relaţiile de lucru stabilite de el contribuie 
la dezvoltarea personală a elevilor. De exemplu, se va aprecia dacă li se acordă elevilor responsabilităţi. 
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Ii evahieză profesorul pe elevi în aşa fel încât să stimuleze învăţarea eficientă? 

(I) Se vor face aprecieri asupra evaluării formative şi sumative, precum şi asupra modului în care aceasta a fost 
folosită în sprijinul lecţiei. 

(II) Inspectorii vor aprecia cât de corect îi evaluează profesorul pe elevi şi cum foloseşte informaţiile pe care 
Ie are pentru a le da o muncă cu un grad de dificultate adecvată. 

(III) Va fi apreciat modul în care profesorul planifică sprijinul pentru elevii care au un ritm mai lent sau pentru 
cei care au dificultăţi de învăţare. 

(IV) Se va acorda atenţie modului în care profesorul foloseşte autoevaluarea şi coevaluarea realizate de către elevi 
ca mijloc pentru îmbunătăţirea învăţării. 

Cefei de teme pentru acasă propune profesorul? 

Inspectorii vor analiza tema pentru acasă pentru a constata dacă este stimulativă şi înlesneşte procesul de învăţare. 

Are profesorul vreun mijloc de evaluare a reuşitei lecţiei? 

Inspectorii vor analiza planul lecţiei întocmit de profesor pentru a constata dacă există vreo strategie pentru eva-
luarea lecţiei. De asemenea, inspectorii discută cu profesorul pentru a afla cum, a intenţionat profesorul sa măsoare 
eficienţa lecţiei şi ce va întreprinde în urma aflării rezultatelor. 

Calitatea predării - Descriptori 

Bun 

Profesorii au documente de planificare la zi şi de calitate bună, care sunt în concordanţă cu curriculum-ul naţional 
şi local, furnizând activităţi diferenţiate care ţin cont de nivelul diferit la care se află elevii. Strategiile de predare 
utilizate sunt alese în conformitate cu conţinuturile şi resursele disponibile. Organizarea orelor, atmosfera din clasă 
şi relaţiile interpersonale create sunt bune, iar elevii le consideră stimulative. Profesorii dirijează elevii în mod efi-
cient. Ei notează munca elevilor în mod regulat, furnizându-le informaţii detaliate despre modul în care îşi pot 
îmbunătăţi activitatea. Profesorii înregistrează rezultatele şi le utilizează eficient în elaborarea activităţilor viitoare. 
Temele pentru acasă sunt bine concepute şi contribuie la învăţare. Aşteptările profesorilor sunt înalte şi în concor-
danţă cu potenţialul elevilor. 

Acceptabil 

Profesorii au documente de planificare ce conţin cerinţele curriculum-ului local şi naţional. Strategiile de predare 
folosite sunt satisfăcătoare şi în concordanţă cu cerinţele fiecărei discipline. Profesorii notează elevii sistematic, 
deşi ei furnizează rareori comentarii detaliate, care să-î ajute pe elevi în îmbunătăţirea activităţii. Orele se desfăşoară 
în mod corespunzător, în condiţii bune. Temele pentru acasă sunt bine elaborate şi notate, dar rareori sunt creative. 

Slab 

Profesorii planifică rareori şi când fac acest lucru nu îndeplinesc cerinţele curriculum-ului naţional şi local. 
Strategiile de predare folosite nu sunt în concordanţă cu cerinţele disciplinelor sau ale resurselor disponibile. Nu se 
dau teme sau dacă se face acest lucru, nu sunt folositoare. Evaluarea şi notarea elevilor nu sunt sistematice. 
Managementul clasei este slab şi comportamentul necorespunzător al elevilor nu este corectat. 

4. CALITATEA MANAGEMENTULUI UNITĂŢII ŞCOLARE ŞI EFICIENŢA CU CARE SUNT 
FOLOSITE RESURSELE 

Scopurile 

Evaluarea eficacităţii managementului unităţii şcolare şi a liderilor de la diferite nivele din structura de management. 
Evaluarea capacităţii unităţii şcolare de a-şi gospodări eficient resursele umane şi materiale. 
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Sursele de informare consultate 

■ Cel mai recent raport extern asupra unităţii şcolare. 
■ Rapoartele de la şedinţele consiliului profesoral şi consiliului de administraţie. 
■ Schemele orare ale unităţii şcolare, inclusiv repartizarea profesorilor. 
■ Politicile şi procedurile. 
■ Orarul activităţilor extracurriculare. 
■ Fişele posturilor. 
■ Informaţii statistice cerute de inspector. 
■ Bugetul unităţii şcolare şi planul financiar. 
■ Discuţii cu personalul de la diferite niveluri din cadrul structurii manageriale. 
■ Discuţii cu elevii şi cu personalul. 

Criteriile 

Direcţia de dezvoltare a unităţii şcolare este bine stabilită? 

(I) Inspectorii vor analiza scopurile, politicile, procedurile şi planurile de dezvoltare ale unităţii şcolare pentru 
a stabili dacă direcţia de dezvoltare e bună. 

(II) Se va aprecia dacă personalul şi comunitatea şcolară înţeleg planurile de dezvoltare a unităţii şcolare şi le 
pun în practică. 

(III) Inspectorii vor evalua dacă directorul şi ceilalţi manageri asigură o conducere corespunzătoare. 

Sunt elaborate politicile şi procedurile astfel încât unitatea şcolară să-şi atingă scopurile? 

(I) Inspectorii vor aprecia dacă au fost stabilite politici şi proceduri corespunzătoare. 

(II) Se va acorda atenţie modului în care politicile şi procedurile au fost formulate, cine a fost implicat şi cât 
timp. 

(III) Inspectorii vor aprecia dacă politicile şi procedurile sunt înţelese de comunitatea şcolară şi dacă sunt puse 
în practică aşa cum trebuie. 

Sunt folosite eficient resursele unităţii şcolare (bani, personal materiale, echipamente)? 

(I) Inspectorii vor analiza bugetul unităţii şcolare pentru a constata dacă este cheltuit cum trebuie şi dacă se 
exercită un control eficace. 

(II) Evaluarea are în vedere modul de folosire a resurselor, căutând răspuns la următoarele întrebări: 

Are unitatea şcolară suficient personal didactic calificat? 
Există suficient personal nedidactic? 
Pregătirea personalului didactic asigură realizarea unei activităţi eficiente? 
Are unitatea şcolară suficiente spaţii de cazare şi masă la standarde corespunzătoare? 
Are unitatea şcolară suficiente resurse educaţionale pentru a-şi realiza curriculum-ul? 

Ce sisteme există pentru monitorizarea şi evaluarea modului în care sunt folosite resursele unităţii şcolare şi a 
calităţii educaţiei furnizate? 

(I) Inspectorii vor aprecia dacă managerii ştiu ce se întâmplă în domeniile de care răspund. (II) Va fi evaluat 

modul în care se achită managerii de sarcini, precum şi eficienţa schimbărilor pe care Ie fac. 

Calitatea managementului - Descriptori 

Bun 

Şcoala îşi stabileşte propriile scopuri şi politici şi defineşte foarte bine metodele de aplicare a acestora. Echipa ma-
nagerială se interesează permanent de trasarea şi menţinerea unei direcţii bune de dezvoltare, cooperează în mod 
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eficient cu consiliul de administraţie şi cu personalul didactic, acceptând un dialog constructiv. Directorul utilizează 
în mod corespunzător resursele financiare ale şcolii, iar deciziile de folosire a acestora sunt în concordanţă cu sco-
purile şi politicile şcolii. Directorul este interesat permanent de formarea continuă a profesorilor, încurajează 
folosirea unor metode adecvate şi iniţiativele ce vizează ajustarea curriculum-ului. Echipa managerială supervizează 
menţinerea şi conservarea clădirilor, inclusiv cantina şi sprijină biblioteca în achiziţionarea de fond carte, asigurân-
du-se că toate acestea permit elevilor o învăţare eficientă. Resursele financiare ale şcolii sunt utilizate eficient şi în 
interesul elevilor. Directorul cooperează cu părinţii şi cu reprezentanţii comunităţii locale. Managementul este efi-
cient la toate nivelele. Şefii de catedre au obiective clare, care sunt în concordanţă cu planul de dezvoltare al şcolii. 
Condiţiile bune sunt furnizate pentru a-i ajuta pe elevi să atingă standarde înalte şi pe profesori să fie eficienţi, iar 
munca acestora să fie bine monitorizată şi evaluată. Managerii de la toate nivelele au un stil de muncă eficient şi îşi 
conduc bine echipele. 

Acceptabil 
Şcoala îşi defineşte propriile scopuri şi politici, dar metodele de realizare a acestora nu sunt clar stabilite. Planurile 
de dezvoltare sunt stabilite, dar monitorizarea implementării cu succes a acestora este intermitentă şi superficială. 
Echipa managerială cooperează cu consiliul de administraţie şi cu personalul didactic şi creează relaţii de muncă 
satisfăcătoare. Directorul utilizează resursele financiare în conformitate cu cerinţele legale. El sprijină formarea con-
tinuă a profesorilor, dar nu există un plan general şi lasă pe seama fiecăruia perfecţionarea profesională. Echipa ma-
nagerială are o viziune satisfăcătoare asupra a ceea ce se întâmplă în şcoală şi sprijină pe fiecare în parte, dar nu-i 
conduce ca echipă spre atingerea scopurilor. Şcoala este curată şi este într-o stare satisfăcătoare. Directorul coo-
perează în mod formal cu părinţii şi cu reprezentanţii comunităţii locale. 

Slab 

Şcoala nu stabileşte propriile politici şi scopuri, directorul manifestă un interes scăzut în ceea ce priveşte dezvoltarea 
şcolii şi nu implică consiliul de administraţie în luarea deciziilor. Directorul nu respectă legile şi regulamentele şi 
nu utilizează în mod corespunzător resursele financiare. Directorul nu sprijină formarea continuă a profesorilor şi în 
anumite cazuri chiar o obstrucţionează. Menţinerea clădirilor este neglijată, fapt care duce la deteriorarea condiţi-
ilor de lucru. Echipa managerială nu este interesată de sporirea fondului de carte al bibliotecii. Directorul nu coo-
perează bine cu părinţii şi cu reprezentanţii comunităţii locale şi uneori este chiar în conflict cu ei. 

5. CALITATEA CURRICULUM-ULUI ŞI MODUL ÎN CARE ESTE PUS ÎN PRACTICĂ CURRICULUM-UL 
NAŢIONAL ŞI LOCAL 

Scopurile 

Se va evalua calitatea curriculum-ului unităţii şcolare, dacă el este în concordanţă cu curriculum-ul naţional şi local, 
precum şi calitatea, diversitatea şi eficienţa activităţilor extracurriculare. De asemenea, se va evalua dacă numărul 
şi calitatea celorlalte activităţi care sprijină curriculum-ul sunt corespunzătoare. 

Sursele de informare consultate 

■ Curriculum-ul unităţii şcolare raportat la curriculum-ul naţional şi local. 

■ Planul managerial al unităţii şcolare. 

■ Planificările şi proiectele pentru fiecare disciplină. 

■ Dosarele catedrelor şi comisiilor metodice. 

■ Strategiile de evaluare. 

Criteriile 

Este curriculum-ul unităţii şcolare în concordanţă cu cei naţional şi local? 

(I) Inspectorii vor analiza criteriile folosite de unitatea şcolară la stabilirea curriculum-ului. 
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(II) Se va analiza relaţia dintre curriculum-ul naţional şi cel local pentru a se vedea dacă au fost consultaţi 
părinţii, membrii comunităţii locale şi profesorii. Se va aprecia dacă curriculum-ul contribuie la dezvoltarea 
personală a elevilor. 

Este planificarea curriculum-ului bine structurată şi eficace? 

(I) Se va avea în vedere procesul de planificare (cine este implicat, când şi în ce măsură), precum şi calitatea 
planificării. 

(II) Inspectorii vor evalua în ce măsură curriculum-ul furnizat elevilor care au diferite vârste, aptitudini, 
deprinderi, capacităţi intelectuale şi interese este potrivit şi dacă este permanent revăzut pentru a asigura 
atingerea standardelor de către elevi. 

(III) De asemenea, va fi apreciat modul în care curriculum-ul furnizat ţine cont de experienţa anterioară a elevilor. 

Sunt testele şi evaluările în concordantă cu curriculum-ul unităţii şcolare şi sunt ele folosite pentru a înlesni pla-
nificarea curriculum-ului? 

(I) E necesar să se analizeze modul în care se realizează evaluarea. 

(II) Inspectorii vor sta de vorbă cu profesorii şi elevii şi vor analiza strategiile de evaluare. Pe baza analizei unui 
set de evaluări, inspectorii vor aprecia dacă modul în care se realizează evaluarea este corespunzător. 

(111) Inspectorii vor analiza modul în care au fost completate dosarele de evaluare a elevilor. 

Calitatea curriculum-ului şi modul de punere în practică a curriculum-ului naţional şi local - Descriptori 

Bun 

Şcoala furnizează elevilor un curriculum echilibrat, armonizând cerinţele celui naţional cu cel local şi luând în con-
siderare cele şapte arii curriculare. Stabilirea curriculum-ului local este realizată luând în considerare resursele 
umane şi materiale asociate cu nevoile comunităţii locale, aşa cum sunt stabilite prin consultarea reprezentanţilor 
acesteia şi a părinţilor. Curriculum-ul local este bine elaborat şi ia în considerare vârsta elevilor şi atingerea stan-
dardelor de către aceştia, precum şi experienţa lor anterioară. Curriculum-ul urmăreşte asigurarea de şanse egale, 
precum şi dezvoltarea elevilor. Schemele orare sunt realizate astfel încât curriculum-ul este implementat eficient. 
Curriculum-ul este evaluat în mod regulat şi eficient pentru a se asigura că sunt luate în considerare nevoile 
diferitelor grupuri de interes. Se furnizează activităţi extracurriculare variate cu scopul de a îmbunătăţi curricu-
lum-ul. Profesorii îşi eleborează planificări pe termen scurt, mediu şî lung şi lucrează în concordanţă cu cerinţele 
curriculum-ului. 

Acceptabil 

Şcoala furnizează elevilor un curriculum echilibrat, armonizând cerinţele celui naţional cu cel local. Curriculum-ul 
local se bazează pe resursele umane şi materiale ale şcolii, deşi consultarea reprezentanţilor părinţilor şi ai comu-
nităţii locale este limitată. Elaborarea curriculum-ului local ia în considerare experienţa anterioară a şcolii. Schemele 
orare sunt satisfăcătoare şi implementează curriculum-ul stabilit. Curriculum-ul este evaluat în mod ocazional ca pro-
ces, dar există o planificare deficientă pe termen lung. Profesorii au planificări adecvate pe termen lung, mediu şi 
scurt. Există activităţi extracurriculare, dar contribuţia acestora la curriculum nu este complet exploatată. 

Slab 

Curriculum-ul şcolii nu este echilibrat, nu ia în considerare cerinţele, dorinţele, aspiraţiile sau capacităţile elevilor. 
Reprezentanţii părinţilor şi ai comunităţii locale sunt consultaţi doar sporadic. Curriculum-ul local este stabilit mai 
mult ca răspuns la cerinţele profesorilor tară să implice celelalte părţi. Curriculum-ul local este elaborat aleator. 
Schemele orare sunt stabilite luând în considerare norma profesorilor şi sunt mai mult în concordanţă cu interesele 
acestora, decât cu ale elevilor. Planificările profesorilor sunt slabe şi strategiile şi obiectivele pe care ei le adoptă 
eşuează în a îndeplini cerinţele curriculum-ului. Curriculum-ul nu furnizează o educaţie satisfăcătoare pentru elevi 
şi nu este îmbunătăţit cu o gama largă de activităţi extracurriculare. 
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6. RELAŢIILE UNITĂŢII ŞCOLARE CU PĂRINŢII 

Scopurile 

Aprecierea modului în care unitatea şcolară încurajează părinţii să se implice în educaţia copiilor şi modul în care 
ea utilizează contribuţiile părinţilor. Evaluarea modului în care se realizează schimbul de informaţii între părinţi şi 
unitatea şcolară. Se va aprecia în ce măsură răspund părinţii la cerinţele unităţii şcolare. 

Sursele de informare consultate 

■ Discuţii cu directorul şi cu alte persoane implicate în relaţia cu părinţii. 

■ Discuţii cu părinţii. 

■ Documentele unităţii şcolare care se referă la relaţiile cu părinţii. 

■ Informaţii recente furnizate de comitetul de părinţi. 

■ Carnetele de note ale elevilor. 

■ Orice documente care se referă la contactele avute de profesori cu părinţii. 

■ Măsurile disciplinare luate împotriva anumitor elevi. 

■ Materialele informative trimise de unitatea şcolară părinţilor. 

Criteriile 

Cât de eficient comunică unitatea şcolară cu părinţii? 

(I) Inspectorii vor trebui să afle cât de frecvent comunică unitatea şcolară cu părinţii şi în ce formă. 

(II) Informaţii despre acest aspect vor fi colectate atât de la părinţi, cât şi din evidenţele unităţii şcolare. 
Inspectorii vor aprecia calitatea informaţiei şi modul în care aceasta îi ajută pe părinţi să contribuie eficient 
la educaţia propriilor copii. 

(III) Se va acorda atenţie modului în care răspunde unitatea şcolară la reclamaţiile şi sugestiile venite din partea 
părinţilor. 

(IV) Inspectorii vor evalua calitatea rapoartelor trimise de unitatea şcolară părinţilor, în care se fac referiri la pro 
gresul copiilor şi la standardele pe care le-au atins. 

Sunt părinţii implicaţi în managementul unităţii şcolare? 

(I) Inspectorii vor evalua eficienţa acţiunilor comitetului de părinţi,  

(II) Evaluarea măsurii în care activitatea părinţilor contribuie la educaţia copiilor.  

(III)Planul de muncă al comitetului de părinţi. 

(IV) Se va evalua contribuţia părinţilor la sporirea resurselor unităţii şcolare. 

Furnizează unitatea şcolară programe de educaţie pentru părinţi? 

(I)Se va avea în vedere sprijinul pe care unitatea şcolară îl acordă părinţilor. Inspectorul va evalua dacă uni-
tatea şcolară îi ajută pe părinţi să înţeleagă ce fac copiii în timpul activităţilor educaţionale. Aceasta ar putea 
însemna, de exemplu: şedinţe cu părinţii Ia care se discută probleme de curriculum. 
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Relaţiile unităţii şcolare cu părinţii - Descriptori 

Bun 

Şcoala asigură o comunicare foarte bună cu părinţii. Părinţii primesc în mod regulat rapoarte scrise care vizează 
progresul elevilor. Le sunt trimise acasă, de asemenea, informaţii despre activităţile şcolii. Părinţii primesc sfaturi 
bune în ceea ce priveşte copiii lor, modul în care progresează aceştia, precum şi potenţialul lor. Şcoala reuşeşte să 
asigure un parteneriat educaţional şi se consideră ca fiind coresponsabilă împreună cu familia. Şcoala răspunde 
adecvat sugestiilor şi propunerilor părinţilor şi îi încurajează să îşi aducă contribuţia Ia elaborarea curriculum-ului 
local şi a planurilor de viitor. Şcoala utilizează eficient resursele materiale, financiare şi umane furnizate de către 
părinţi. Părinţii îşi aduc contribuţia la bunul mers al şcolii prin ajutorul acordat profesorilor şi implicarea în acti-
vităţile extracurriculare. Adesea ei strâng bani pentru şcoală. 

Acceptabil 
Şcoala menţine un nivel acceptabil de comunicare cu părinţii. Există rapoarte scrise despre fiecare elev, care sunt 
trimise părinţilor, dar acestea nu sunt suficient de detaliate şi nu permit părinţilor să sesizeze care sunt nevoile copi-
ilor. Informaţiile despre activităţile şcolii sunt furnizate fără să se ţină cont dacă sunt utile sau nu. Părinţii sunt con-
siliaţi, dar adesea ei sunt cei care au iniţiativa dacă vor să afle care sunt rezultatele copiilor, precum şi potenţialul 
acestora. Şcoala admite parteneriatul cu familia, dar acesta nu e la fel de eficient ca în cazul unei şcoli bune. In ge-
neral, şcoala este receptivă la sugestiile şi propunerile părinţilor. Şcoala nu foloseşte în mod sistematic resursele 
materiale, financiare şi umane oferite de către părinţi. 

Slab 

Şcoala comunică rar cu părinţii. Şcoala trimite sporadic părinţilor rapoarte asupra activităţii şi progresului elevilor. 
Ea nu reuşeşte să stabilească un parteneriat cu familia şi nu consideră ca fiind important acest lucru. Sugestiile şi 
propunerile părinţilor sunt adesea neglijate. Şcoala face puţin pentru a obţine sprijinul material, financiar şi uman 
din partea părinţilor. 

7. RELAŢIILE UNITĂŢII ŞCOLARE CU COMUNITATEA LOCALĂ 

Scopurile 

Se va evalua în ce măsură răspunde unitatea şcolară la nevoile comunităţii locale şi modul în care foloseşte ea 
resursele oferite de comunitatea locală. De vreme ce unitatea şcolară este o parte a comunităţii, această relaţie este 
considerată ca fiind importantă şi evoluţia ei poate pune probleme în momentul în care sistemul educaţional este 
reformat. 

Sursele de informare consultate 

■ Planul managerial al unităţii şcolare. 

■ Orice informaţie privind legăturile unităţii şcolare cu comunitatea. 

■ Planurile curriculare pentru a sesiza orice aspect care priveşte legătura acestora cu comunitatea locală. 

■ Orice alte documente, cum ar fi: fotografii, articole din ziare care înfăţişează legăturile cu comunitatea. 

■ Interviuri cu reprezentanţi ai comunităţii locale. 

Criteriile 

Ce face unitatea şcolară pentru a îmbunătăţi legăturile cu comunitatea? 

(I) Vor fi evaluate planurile unităţii şcolare în ceea ce priveşte implicarea comunităţii locale în munca ei şi cât 
de bine au fost îndeplinite aceste planuri. 

(II) Se va acorda atenţie eforturilor pe care unitatea şcolară le face pentru a ajuta comunitatea locală, de exem-
plu, eforturile depuse de elevi pentru a-i ajuta pe cei bolnavi şi nevoiaşi. 
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(III) Metodele folosite de unitatea şcolară pentru a implica membrii comunităţii locale în munca ei prin partici-
parea la activităţile diferitelor comitete. 

Foloseşte unitatea şcolară în folosul elevilor serviciile oferite de comunitatea locală? 

(I) Inspectorii vor observa în ce măsură serviciile locale, cum ar fi poliţia, pompierii, oficiul de muncă şi pro-
tecţie socială etc, sunt folosite pentru a-i ajuta pe elevi să înţeleagă mai bine comunitatea în care trăiesc. 
Va fi evaluat nivelul implicării acestor servicii în lărgirea experienţei educaţionale a elevilor şi a activităţii 
curriculare. 

(II) Se va evalua modul în care unitatea şcolară foloseşte legăturile cu aceste servicii pentru ca elevii să primească 
sfaturi privind cariera pe care o vor urma după terminarea şcolii. 

(III) Inspectorii vor avea în vedere cât de eficient foloseşte unitatea şcolară mass-media pentru a-şi face publici-
tate şi pentru a obţine sprijin. 

Cum foloseşte unitatea şcolară legăturile ei cu diverse organizaţii locale pentru a completa educaţia elevilor? (I) 

Inspectorii vor evalua ajutoarele financiare obţinute de unitatea şcolară. 

(II) Se va evalua modul în care unitatea şcolară a obţinut resurse din partea comunităţii locale şi dacă le-a folosit 
în interesul elevilor. 

(III) Inspectorii vor observa în ce măsură membrii comunităţii locale sunt implicaţi în conducerea şi adminis-
trarea unităţii şcolare. 

Foloseşte unitatea şcolară spre beneficiul elevilor facilităţile pe care i le pune la dispoziţie comunitatea locala? 

(I) Va fi evaluat modul în care foloseşte unitatea şcolară muzeele, teatrele, bibliotecile etc. care există pe plan 
local. 

(II) Se va evalua modul în care elevii folosesc comunitatea locală ca parte a curriculum-ului, de exemplu, 
elaborând lucrări despre activitatea comercială locală. 

Cât de mult îi încurajează unitatea şcolară pe elevi să respecte mediul? 

Se va evalua modul în care sunt educaţi elevii să folosească aşa cum trebuie mediul. 

In ce măsură serveşte unitatea şcolară nevoilor comunităţii locale? 

(I) Inspectorii vor evalua în ce măsură unitatea şcolară a avut în vedere nevoile locale. De exemplu, dacă există 
legături cu comunitatea care să îi îngăduie elevului să sesizeze ce şanse i se oferă pentru propria carieră după 
ce va termina şcoala. 

(II) Se va aprecia dacă facilităţile unităţii şcolare sunt puse la dispoziţia comunităţii locale. De exemplu, dacă 
cei implicaţi în diverse activităţi pe plan local pot utiliza facilităţile oferite de unitatea şcolară. 

(III) Inspectorii vor analiza şi evalua activităţile desfăşurate de unitatea şcolară şi comunitate în beneficiul 
elevilor. 

Relaţiile unităţii şcolare cu comunitatea locală - Descriptori 

Bun 

Şcoala menţionează în planul managerial câteva strategii clare de colaborare cu comunitatea locală. Curriculum-ul 
local este bine elaborat şi se bazează pe caracteristicile economice, sociale şi ecologice ale comunităţii locale. 
Reprezentanţii comunităţii sunt cooptaţi în organismele de luare a deciziilor din şcoală. Şcoala foloseşte serviciile 
oferite de comunitatea locală, în special pentru informarea elevilor cu privire la oportunităţile care li se oferă pe plan 
local în plan profesional. Şcoala stabileşte un parteneriat benefic cu poliţia, pompierii, departamentul de muncă şi pro- 
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tecţie socială, mass-media şi cu ONG. Ea beneficiază de facilităţile puse la dispoziţie de comunitatea locală, ajutor 
financiar (sponsorizare), precum şi de accesul pe care îl au elevii la instituţiile locale de cultură (muzee, teatre, bi-
blioteci). Şcoala beneficiază de serviciile comunităţii locale şi invită reprezentanţii acesteia să-şi prezinte activitatea. 

Acceptabil 

Şcoala are prevăzute în planul managerial câteva referinţe la parteneriatul cu comunitatea locală. Ea discută cu-
rriculum-ul local cu reprezentanţii comunităţii locale. Şcoala face eforturi satisfăcătoare de a strânge fonduri în sco-
pul de a-şi spori resursele, deşi fondurile nu sunt îndestulătoare. Ea uzează de instituţiile culturale în mod satis-
făcător pentru a îmbunătăţi educaţia elevilor şi apelează din când în când la serviciile din cadrul comunităţii pentru 
acordarea de consiliere elevilor. Nici una dintre aceste activităţi nu este planificată în mod sistematic. Informaţiile 
privind oportunităţile ce vizează cariera sunt bune, dar contactele locale nu sunt exploatate în totalitate. 

Slab 

Pianul managerial nu conţine referinţe clare privitoare la parteneriatul cu comunitatea locală. Curriculum-ul şcolar 
nu reflectă întrutotul contextul ecologic, social şi economic al zonei în care este situată şcoala. Elevilor nu le sunt 
furnizate informaţii decât sporadic sau deloc în privinţa oportunităţilor ce vizează cariera Ia nivel local. Activitatea 
şcolii nu este promovată în comunitate. In organismele şcolare de luare a deciziei nu există membri ai comunităţii 
locale şi nu se manifestă interes pentru colectarea de fonduri din sponsorizări. Şcoala nu se foloseşte decât sporadic 
serviciile locale pentru a cultiva experienţa educaţională a elevilor. 

8. RESPECTAREA LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE ŞI A REGULAMENTELOR 
Scopurile 

Evaluarea măsurii în care unitatea şcolară are cunoştinţă de legislaţia în vigoare în ceea ce priveşte drepturile 
elevilor şi eficacitatea cu care o aplică. 

Sursele de informare consultate 

■ Planurile manageriale şi reglementările care privesc situaţia copiilor. 
■ Normele care prevăd modul în care profesorul trebuie să îi trateze pe elevi. 
■ Dosarele cu actele şi documentele elevilor. 
■ Sancţiuni aplicate elevilor. 
■ Codul de conduită care reglementează relaţiile dintre personal şi elevi. 
■ Măsurile pe care le-a luat unitatea şcolară pentru a asigura sănătatea şi siguranţa elevilor, de exemplu, în la 
boratoare. 
■ Reglementări privind însoţirea elevilor în timpul vizitelor în afara unităţii şcolare. 
■ Orice alte reglementări şi proceduri care se referă la protecţia copilului. 
■ Proceduri şi reglementări care se referă la cazarea elevilor. 
■ Discuţii cu elevii, personalul, părinţii şi cu reprezentanţii organizaţiilor de caritate   care sprijină unitatea 
şcolară. 

Criteriile 

Are unitatea şcolară reglementări şi proceduri adecvate pentru protecţia copilului? 

(I) Inspectorii vor evalua dacă unitatea şcolară are proceduri bune şi cum sunt puse în practică. 

(II) Inspectorii se vor informa asupra unor cazuri de abuzuri asupra copiilor şi vor evalua modul în care au fost 
rezolvate. 

(III) Vor fî evaluate relaţiile pe care le are unitatea şcolară cu serviciile locale care răspund de copii. 

Are unitatea şcolară proceduri şi reglementări corespunzătoare în ceea ce priveşte protecţia muncii? 

(1) Se va face o evaluare a normelor de siguranţă din laboratoare şi a echipamentului care asigură protecţia 
elevilor. 

(II) Vor fi evaluate calitatea şi eficacitatea măsurilor care se iau în caz de urgenţă. 

(III) Inspectorii vor verifica dacă elevii şi personalul cunosc normele de protecţia muncii. 
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Sunt condiţiile de cazare corespunzătoare? 

(1) Vor fî apreciate condiţiile de cazare şi de masă.  

(11) Inspectorii vor aprecia dacă personalul are grijă de elevi.  

(JII) Se va aprecia dacă elevii se simt protejaţi şi sunt în siguranţă. 

Respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor - Descriptori 

Bun 

Şcoala respectă legislaţia şi regulamentele privind curriculum-ul, evaluarea, finanţarea, drepturile elevilor şi pro-
tecţia acestora. Şcoala are sisteme şi proceduri de monitorizare şi evaluare a modului în care sunt respectate cerinţele 
legale, în special cele ce privesc protecţia muncii. Aceste aspecte sunt în atenţia conducerii şcolii căreia îi revine 
responsabilitatea de a le analiza şi de a le revizui. Şcoala are politici, proceduri şi regulamente adecvate referitoare 
la protecţia muncii. Legile şi regulamentele sunt expuse în locuri vizibile. Şcoala se asigură că personalul şi elevii 
cunosc aceste legi şi regulamente. 

Acceptabil 

Şcoala respectă legislaţia şi regulamentele la un nivel satisfăcător. Ea are sisteme corespunzătoare de monitorizare 
şi evaluare a procedurilor. Acestea sunt discutate din când în când în consiliul şcolii şi sunt revizuite ocazional. 
Regulamentele sunt expuse în locuri nu prea vizibile şi se face prea puţin pentru aducerea lor la cunoştinţa elevilor 
şi a personalului. Protecţia elevilor este asigurată satisfăcător. 

Slab 

Şcoala nu respectă legile şi regulamentele. Ea foloseşte sisteme şi proceduri neverificate pentru a constata dacă au 
fost îndeplinite condiţiile legale. Elevii sunt expuşi la riscuri în privinţa sănătăţii. Cazarea şi masa sunt necorespun-
zătoare. Conducerea nu acordă atenţie suficientă stării în care se află şcoala şi pericolelor la care sunt expuşi elevii 
şi personalul. Personalul care se ocupă cu curăţenia nu-şi face datoria. 

9. ATITUDINEA ELEVILOR FAŢĂ DE EDUCAŢIA PE CARE LE-O FURNIZEAZĂ UNITATEA ŞCOLARĂ 

Scopurile 

Evaluarea atitudinii elevilor faţă de învăţătură, faţă de comunitatea şcolară şi faţă de tot ceea ce le furnizează uni-
tatea şcolară, pentru a decide dacă ei contribuie pozitiv la procesul de învăţare. 

Sursele de informare consultate 

■ Statistici privind frecvenţa, comportamentul şi notele elevilor. 

■ Rezultatele la testările stabilite de unitatea şcoală, Ia testele naţionale şi la concursuri. 

■ Participarea elevilor la activităţile facultative. 

■ Discuţii cu profesorii, elevii, părinţii şi personalul unităţii şcolare. 

■ Observarea comportamentului elevilor în clasă şi în afara clasei, atitudinea lor faţă de învăţătură şi relaţiile 
dintre ei. 

Criteriile 

Care este atitudinea elevilor faţă de învăţătura? 

(I) Inspectorii vor aprecia interesul elevilor faţă de activităţile în care sunt angrenaţi şi cât de mult îşi doresc să 
progreseze. 

(II) Se va aprecia dacă elevii sunt mulţumiţi de curriculum şi de modul în care le este furnizat acesta. De exem-
plu, prin discuţii cu elevii. 

(III) Inspectorii vor aprecia cât de mult se implică elevii în timpul activităţilor, dacă doresc să-şi asume respons-
abilităţi în ceea ce priveşte învăţătura şi dacă manifestă curiozitate faţă de lucrurile noi care le sunt prezentate. 
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(IV) Se va aprecia dorinţa elevilor de a-şi lărgi orizontul cunoaşterii prin perseverenţă şi concentrare. 

(V) Vor fi cercetate şi evaluate motivele pentru care elevilor le place sau nu le place şcoala. 

(VI) Inspectorii vor evalua rezultatele elevilor şi capacitatea lor de a folosi metode şi tehnici de învăţare, de 
exemplu, căutarea, ordonarea şi prelucrarea informaţiilor, cercetarea, rezolvarea de probleme şi elaborarea 
de proiecte. 

Cum se comportă elevii? 

(I) Va fi evaluat comportamentul elevilor în clasă şi în unitatea şcolară.  

(II) Inspectorii vor aprecia respectul arătat profesorilor şi colegilor. 

(III) Inspectorii vor aprecia dacă comportamentul elevilor îi ajută în procesul de învăţare. 

Cefei de etos are unitatea şcolară şi cum contribuie elevii la păstrarea lui? 

(IV) Se va aprecia modul în care reacţionează elevii la ceea ce le oferă unitatea şcolară şi felul în care ei con 
tribuie la atmosfera din şcoală. 

(V) Va fî apreciată contribuţia elevilor la crearea unui climat pozitiv de învăţare în unitatea şcolară şi grija pe 
care o arată pentru echipamente, materiale, mobilier. De exemplu, mâzgălirea pereţilor unităţii şcolare şi alte 
pagube produse de elevi vor fi avute în vedere de inspectori. 

Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează unitatea şcolară - Descriptori 

Bun 

Elevii sunt interesaţi de activităţile organizate de profesori. Ei se străduiesc să răspundă corect şi de multe ori 
reuşesc; le cer colegilor şi profesorilor sugestii, caută informaţii, îşi fac temele în mod regulat şi sunt capabili să 
realizeze proiecte individual sau în echipă. Elevii participă activ la cursuri şi se străduiesc să progreseze. Ei participă 
în număr mare la activităţile extracurriculare şi cu anumite ocazii ei înşişi organizează astfel de activităţi. Elevii se 
comportă civilizat, protejează resursele şcolii şi îşi amenajează frumos clasele. Ei îşi îndeplinesc responsabilităţile. 

Acceptabil 

Elevii au o atitudine corespunzătoare faţă de învăţătură şi răspund în mod satisfăcător la cerinţele profesorilor. Ei 
sunt interesaţi de activitatea din şcoală, deşi fac destul de puţin din ceea ce li se cere să facă. Elevii răspund accep-
tabil la întrebările profesorilor, dar nu dau semne de curiozitate şi nu îşi pun întrebări. Elevii manifestă un interes 
scăzut şi au doar rareori iniţiative. Când aleg disciplinele opţionale se bazează pe sfatul celor din jur şi nu pe pro-
pria judecată. La activităţile extracurriculare participă un număr mic de elevi (mai puţin de 50%). In general, com-
portamentul lor este corect. Ei sunt disciplinaţi şi respectă regulamentele şcolare. 

Slab 

Elevii nu manifestă interes la învăţătură. Ei nu sunt interesaţi de propria dezvoltare şi nu participă la luarea decizi-
ilor cum ar fi, alegerea disciplinelor opţionale. La activităţile extracurriculare participă foarte puţini elevi. Elevii au 
un comportament violent unul faţă de celălalt, nu-i respectă pe profesori şi părinţi, distrug mobilierul şcolii şi scriu 
pe pereţi. Atmosfera din şcoală este încordată. 

- M&F 26 



GLOSAR 

Acceptabil * indică faptul că o procedură, o practică, sau o politică se situează pe o scală cu trei nivele (BUN-
ACCEPTAB1L-SLAB) între BUN şi SLAB. în cadrul nivelului ACCEPTABIL se pot regăsi practici bune sau slabe, 
totuşi educaţia furnizată elevilor poate fi apreciată ca fiind corespunzătoare. 

Acreditare A proces de recunoaştere instituţionalizată a competenţelor unei persoane, realizat pe baza unor stan-
darde convenite. 

Activităţi extracurriculare * activităţi desfăşurate cu elevii în afara orarului normal al şcolii (ex.: excursii, vizite, 
concursuri şcolare, activităţi culturale, artistice, sportive, tehnico-ştiinţifice). 

Certificare * recunoaşterea printr-un act oficial a competenţelor dobândite în urma absolvirii cursului de 
formare a inspectorilor. 

Competenţe * anumite cunoştinţe şi deprinderi cerute unei persoane care ocupă un post. 

Curriculum * experienţa educaţională planificată care este furnizată elevilor de către şcoală. 

Dezvoltare personală * progresele pe care le face elevul de-a lungul şcolarizării, în ceea ce priveşte cunoştinţele, 
deprinderile, sentimentele, atitudinile şi comportamentul. 

Dezvoltarea şcolii * îmbunătăţirea activităţii şcolii sub toate aspectele: curriculum, etos, resurse materiale etc. 

Elevi cu nevoi speciale * elevii al căror nivel educaţional se situează cu mult peste sau cu mult sub nivelul mediu. 

Etosul şcolii * o serie de factori de ordin curricular, relaţional, cultural, ambiental etc. care reflectă valorile şcolii şi 
creează spiritul ei distinctiv. 

Evaluare * aprecierea activităţii şcolii pe baza criteriilor din regulament (ROD1S). 

Judecăţi evaluative * aprecieri formulate de inspector pe baza criteriilor din regulament (ROD1S) şi metodologie 
(MARODIS). 

Leadership * capacitatea de a trasa o direcţie bună şcolii şi de a determina personalul să urmeze această direcţie. 

\. Monitorizare * observarea sistematică a unuia sau mai multor aspecte din activitatea şcolii.t 

Perturbare * intervenţia unui inspector în timpul desfăşurării procesului educaţional din şcoală. 

Planificare * stabilirea sistematică a modului în care se intenţionează să se atingă anumite obiective. 

Politica şcolii * enunţuri scrise care înfăţişează modul în care şcoala intenţionează să-şi îndeplinească scopul edu-
caţional. 

Procedură * paşii concreţi prin care sunt implementate politicile şi planurile. 

Resurse extracurriculare * un set de resurse materiale, financiare, umane etc. necesare desfăşurării activităţii 
extracurriculare. 

Standarde * nivel măsurabil la care trebuie să ajungă elevii. Strategie * o modalitate prin care şcoala îşi 

îndeplineşte misiunea. 
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FIŞA DE OBSERVARE A LECŢIEI 

Data ...... 
Şcoala......  
Clasa ......  
Disciplina de învăţământ. 
Tema lecţiei ......  

Numele profesorului ...... 
Vârsta elevilor......  
Nr. elevi......  
Nr. elevi absenţi......  
Numele inspectorului... 
Timpul petrecut de inspector în clasă. 

 

Evaluarea activităţii 
personalului didactic 

Planificarea. Cunoaşterea conţinutului disciplinei. Strategii folosite de profesor. 
Folosirea resurselor. Modul în care evaluează. Folosirea temei pentru acasă. 

 

Evaluarea atitudinii 
elevilor faţă de 
educaţia pe care o 
primesc la şcoală 

Atitudinea faţă de învăţătură. Responsabilitate faţă de studiu. Perseverenţă. 
Comportament. Relaţiile cu profesorul şi colegii. Colaborarea cu colegii. 

 

Ce au învăţat elevii şi 
ce sunt capabili să 
facă 
t 

Progresul realizat în timpul lecţiei. Nivelul cunoaşterii, al deprinderilor şi al 
înţelegerii. Utilitatea a ceea ce au învăţat. 

 

Alte observaţii Dotare. Resurse. Atenţia acordată elevilor cu nevoi speciale. 
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