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COLEGIUL PARTICULAR “VASILE GOLDIS” ARAD 

Strategia de asigurare  a calităţii 

 

 

OBIECTIVE STRATEGICE  

 

 

 

 

1. Monitorizarea sistemului de management al calităţii  

 

 

2. Corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii 

 

 

3. Perfecţionarea activităţii didactice şi promovarea învăţării centrate 

pe elev şi înbunătăţirea competenţelor în domeniul consilierii şi 

orientării profesionale 

 

 

4. Inserţia socio-profesională a tinerilor absolvenţi 

 

 

5. Integrarea elevilor cu nevoi speciale în fluxul educaţional şi 

eliminarea tendinţelor de abandon şcolar; Sprijinirea elevilor cu 

rezultate deosebite 

 

 

6.  Dezvoltarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente specifice, în 

concordanţă cu standardele europene 

 
 

 

 

 

 

 

 

          



COLEGIUL PARTICULAR “VASILE GOLDIS” ARAD 

Strategia de asigurare  a calităţii 

 

OBIECTIVE STRATEGICE OBIECTIVE OPERATIONALE 

Monitorizarea sistemului de 

management al calităţii 
 

1. Optimizarea procesului de implementare a documentului 

PLAI; 

2. Îmbunătăţirea calităţii activităţii instructiv-educative şi 

manageriale din şcoală; 

3. Extinderea învăţării informatizate Adaptarea procesului 

didactic la noile cerinţe de comunicare şi informare; 

Corelarea ofertei educaţionale cu 

cererea pieţei muncii 
Corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii 

Perfecţionarea activităţii 

didactice, promovarea învăţării 

centrate pe elev 

1. Dezvoltarea resurselor umane prin cuprinderea în 

sistemul de formare continuă; 

2. Proiectarea, organizarea şi monitorizarea demersului 

didactic în acord cu cerinţele actuale ale reformei 

învăţământului, stimulând participarea activă şi implicarea 

afectivă a elevului în procesul de învăţământ; 

 

Inserţia socio-profesională a 

tinerilor absolvenţi 

 Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare pentru 

carieră a elevilor în scopul conştientizării valorii personale 

pe piaţa forţei de muncă şi dezvoltarea capacităţii de 

integrare activă în grupuri sociale diferite (familie, mediu 

profesional, prieteni)şi îmbunătăţirea competenţelor în 

domeniul consilierii şi orientării profesionale; 

Dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbările sociale şi 

de pe piaţa muncii din perspectiva integrării UE şi al 

reformei educaţionale; 

 

Integrarea elevilor cu nevoi 

speciale în fluxul educaţional şi 

eliminarea tendinţelor de 

abandon şcolar; Sprijinirea 

elevilor cu rezultate deosebite 
 

1. Cresterea accesului la educatie pentru grupurile 

vulnerabile si combaterea excluziunii sociale; 
2.   Reducerea situaţiilor de abandon şcolar şi acordarea unui 
sprijin constant din partea cadrelor didactice, elevilor cu 
probleme deosebite pentru integrarea rapidă în colectiv; 

 

Dezvoltarea infrastructurii şi 

dotarea cu echipamente specifice, 

în concordanţă cu standardele 

europene 

Modernizarea infrastructurii şi dotarea atelierelor şi a 

laboratoarelor cu echipamente performante pentru 

asigurarea unei pregătiri teoretice şi practice de calitate 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

R O M Â N I A 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

COLEGIUL PARTICULAR „VASILE GOLDIŞ” ARAD 
C.F. 29602616, ARAD, str. Feleacului, nr. 1, 310396, tel. /fax.0040/257/256394 

E-Mail: cpvgarad@yahoo.com, www.cpvg.ro 

 

 
 

 

 

Obiective strategice Obiective  

operationale 
Acţiuni / Abordări strategice  

Termen  

 

Responsabilităţi  Avantaje  

 

Monitorizarea 

sistemului de 

management al 

calităţii 

 
 

 

 

 

 

 
 

Optimizarea procesului 

de implementare a 

documentului PLAI 

Reactualizarea PAS în termenul stabilit şi cu 

respectarea recomandărilor PLAI 
 

Octombrie 

2017 

Director 

Echipa de 

elaborare PAS 

CEAC 

Organizarea 

activităţilor conform 

planului 

 

Prezentarea şi avizarea PAS în CA  
Octombrie 

2017 

Director, 

 

Cunoaşterea 

obiectivelor  şcolii 

Asigurarea accesului la informaţii 

permanent  
CEAC, 

Director 

Cunoaşterea de către 

comunitatea locală a 

activităţii şcolii  

Îmbunătăţirea calităţii 

activităţii instructiv-

educative şi manageriale 

din şcoală 

Elaborarea Planului de acţiune al Comisiei de 

Evaluare şi Asigurare a Calitatii 

Conform 

graficului de 

monitorizare 

interna 

CEAC 

Organizarea 

activităţilor conform 

planului 

 

Elaborare Raportului de evaluare internă a 

calităţii pentru anul şcolar 2015-2016 

 

Octombrie. 

2017 
CEAC 

Depistarea punctelor 

slabe şi propuneri de 

îmbunătăţire 

Pregătirea documentaţiei pentru inspecţia de 

validare a raportului de autoevaluare 

 

Sep. 2017 
CEAC, 

Director 

Obţinerea unui 

calificativ foarte bun 

Publicarea pe site-ul colegiului a Raportului de 

evaluare internă pe anul şcolar 2016-20167şi a 

Planului de acţiune CEAC  

 

Noiembrie 

2017 

CEAC, 

Director 

Cunoaşterea de către 

comunitatea locală a 

activităţii şcolii  

Elaborarea unor noi proceduri de asigurare şi 

implementare a calităţii 

 

Noiembrie 

2017 
CEAC 

Monitorizarea 

activităţilor din colegiu 
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COLEGIUL PARTICULAR “VASILE GOLDIS” ARAD 

Strategia de asigurare  a calităţii 

 
Participarea tuturor profesorilor la consfătuiri, 

cercurile pedagogice organizate la nivelul 

localităţii şi la alte activităţi organizate pe linie 

metodică, verificarea prezenţei de către 

conducere 

 

Conform 

graficului 

Director, 

Responsabili 

CM  

Schimburi de 

experiență 

Participarea cadrelor didactice la cursurile 

organizate de CCD și de către ISJ Arad 
Permanent 

Director, 

CEAC 

Specializarea cadrelor 

didactice 
Înscrierea cadrelor didactice la grade didactice Conform 

graficului 

Director, 

CEAC 

Specializarea cadrelor 

didactice 

Extinderea învăţării 

informatizate 

Adaptarea procesului 

didactic la noile cerinţe 

de comunicare şi 

informare 

Utilizarea softurilor educaţionale în cadrul 

lecţiilor 

Permanent Director,  

Responsabil 

CEAC 

 

Asigurarea accesului în cabinetul de informatică 

a fiecărui elev 

Permanent Director, 

Responsabil 

CEAC, 

Profesor 

Informatică 

Utilizarea tehnologiei 

de către fiecare elev 

Multiplicarea canalelor de comunicare şi a noii 

forme de socializare 

Permanent Director,  

Prof. Informatică 

 

Mediatizarea imaginii şcolii utilizând noile 

tehnologii de informare şi comunicare 

Permanent Director, Prof.  

Informatică 

 

 



COLEGIUL PARTICULAR “VASILE GOLDIS” ARAD 

Strategia de asigurare  a calităţii 

 

 

 

Obiective strategice Obiective  

operationale 
Acţiuni / Abordări strategice  

Termen  

 

Responsabilităţi  Avantaje  

 

Inserţia socio-

profesională a 

tinerilor absolvenţi 

Consilierea şi orientarea 

în carieră a elevilor în 

scopul conştientizării 

valorii personale pe 

piaţa forţei de muncă şi 

dezvoltarea capacităţii 

de integrare activă în 

grupuri sociale diferite 

(familie, mediu 

profesional, prieteni) 

Valorizarea resursei umane 
Permanent Director, 

Responsabil 

CEAC 

Adaptarea ofertei 

educaţionale la 

cerinţele pieţei 

muncii şi la nevoile 

elevilor 

Familiarizarea elevilor cu metode de 

autocunoaştere a potenţialului propriu şi 

formare a unor abilităţi specifice economiei 

de piaţă, adaptate la cerinţele comunităţii 

Septembrie 

2017 

Director, 

Responsabil 

CEAC, 

Consilier 

educativ 

Intensificarea activităților de consiliere și 

orientare 

permanent Consilier 

educativ 

Dezvoltarea la elevi a abilitatilor specifice 

de promovare a imaginii proprii 

Semestrul 

II 2018 

Responsabil 

CEAC, 

Consilier 

educativ 

Mediatizarea permanentă a ofertei 

educațională a școlii 

permanent Director, 

Responsabil 

CEAC, 

Cadrele 

didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIUL PARTICULAR “VASILE GOLDIS” ARAD 

Strategia de asigurare  a calităţii 

 

Obiective strategice Obiective  

operationale 
Acţiuni / Abordări strategice  

Termen  

 

Responsabilităţi  Avantaje  

 

Integrarea elevilor 

cu nevoi speciale în 

fluxul educaţional 

şi eliminarea 

tendinţelor de 

abandon şcolar; 

Sprijinirea elevilor 

cu rezultate 

deosebite 

Reducerea situaţiilor de 

abandon şcolar şi 

acordarea unui sprijin 

constant din partea 

cadrelor didactice, 

elevilor cu probleme 

deosebite pentru 

integrarea rapidă în 

colectiv 

Implicarea elevilor în activităţi conexe pe 

baza interesului acestora 
Iunie 2018 

Director, 

Responsabil 

CEAC, 

Consilierul 

educativ 

Reducerea abandonului 

școlar. 

Creșterea nr de elvi cu 

rezultate deosebite 

Implicarea părinţilor în reducerea ratei 

absenteismului 
permanent 

Director, 

Responsabil 

CEAC, 

dirigintii 

Cooperarea permanentă între 

psihopedagogul şcolii şi diriginţi pentru 

integrarea în colectiv a elevilor cu nevoi 

speciale 

permanent 
Director, 

Psihologul școlii 

Recompensarea elevilor cu rezultate 

deosebite la învăţătură şi acordarea de 

ajutoare materiale elevilor cu situaţie 

materială precară 

Iunie 2018 director 

Extinderea 

invatarii 

informatizare 

Adaptarea procesului 

didactic la noile cerinţe 

de comunicare şi 

informare 

Utilizarea softurilor educaţionale în cadrul 

lecţiilor 
permanent 

Profesorul de 

informatică 
Generalizarea 

utilizării 

calculatorului în 

cadrul procesului 

didactic 

Mediatizarea imaginii şcolii 

utilizând noile tehnologii de informare şi 

comunicare 

permanent 
Profesorul de 

informatica 

Asigurarea acccesului în cabinetul de 

informatică a fiecărui elev cel puţin 2 ore 

pe săptămână 

permanent 
Profesorul de 

informatica 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIUL PARTICULAR “VASILE GOLDIS” ARAD 

Strategia de asigurare  a calităţii 

 

Obiective strategice Obiective  

operationale 
Acţiuni / Abordări strategice  

Termen  

 

Responsabilităţi  Avantaje  

 

Dezvoltarea 

parteneriatului 

şcoală – familie – 

comunitate 

Dezvoltarea relaţiilor 

comunitare cu scopul 

promovării imaginii 

şcolii şi a reprezentării 

intereselor acesteia 

Sporirea frecvenţei contactelor cu mass-

media în scopul creării unei imagini cât mai 

bune a şcolii şi popularizarea activităţilor 

educative 

Mai 2018 director 

Creşterea gradului de 

implicare a 

partenerilor în 

procesul de instruire 

Creşterea rolului angajatorilor în evaluarea 

competenţelor elevilor la absolvire 
Iunie 2018 director 

Conceperea unor acţiuni cu agenţii 

economici în regim de parteneriat 
Martie 2018 

Director, 

Rep. egentilor ec 

in CA 

Dezvoltarea 

infrastructurii şi 

dotarea cu 

echipamente 

specifice, în 

concordanţă cu 

standardele 

europene 

Modernizarea 

infrastructurii şi dotarea 

atelierelor şi a 

laboratoarelor cu 

echipamente 

performante pentru 

asigurarea unei pregătiri 

teoretice şi practice de 

calitate 

Analiza spaţiilor de învăţământ şi a dotărilor 

existente 
Octombrie 

2017 

Director, 

CA 

Asigurarea condiţiilor 

materiale optime 

pentru realizarea 

activităţilor 

instructiveducative 

Definitivarea reamenajării laboratoarelor, 

cabinetelor şi sălilor de demonstraţie pentru 

nivelul postliceal 

Aprilie 

2018 

Director 

Cadre didactice 

de specialitate 

 

 

 


