19. STANDARDELE DE CALITATE ŞI INOVAŢIA ÎN EDUCAŢIA PENTRU EXCELENŢĂ

1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului:
Public ţintă vizat:

Justificare (necesitate,
utilitate):

"Standardele de calitate şi inovaţia în educaţia pentru excelenţă"

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Standardele de calitate pentru învăţământul preuniversitar au devenit
binecunoscute în ceea ce priveşte calitatea serviciilor unei instituţii şcolare,
dar puţin cunoscute în ceea ce priveşte acordarea calificativelor specifice
fiecărui indicator, atunci când vorbim de autoevaluarea instituţională. De
asemenea, perspectiva excelenţei stimulează foarte mult dezvoltarea
managerială, fără însă o abordare structurată a standardelor, în baza cărora
se acordă calificativul "Excelent" la autoevaluarea instituţională.
În acest context, profesorii care desfăşoară activitate în cadrul CEAC
(Comisia de Evaluare şi asigurare a Calităţii) în şcolii trebuie să-şi adapteze
rolul de factor decizional în acordarea calificativelor de calitate în
autoevaluarea institutuţională şi structurarea îmbunătăţirii calităţii
serviciilor educaţionale spre excelenţă.

Durata (număr total de
ore de formare):

24 ore (online - 60% sincron + 40% asincron)

Competenţe vizate:

Curriculum-ul
programului
(competenţe vizate,
planificarea modulelor
tematice, calendarul
programului)

Modalităţi de evaluare
a cursanţilor

utilizarea corectă a standardelor de calitate în autoevaluarea
instituţională;
realizarea unor conţinuturi prin care să se poată exersa conceptul de
îmbunătăţire a calităţii în educaţie;
realizarea unei documentări permanente privind abordarea
excelenţei în educaţie.
Planificarea modulelor tematice:
Utilizarea corectă a standardelor de calitate în autoevaluarea
instituţională - 8 ore;
CEAC factor decizional priovind îmbunătăţirea calităţii în educaţie
- 8 ore;
Abordarea excelenţei în educaţie - 6 ore;
Evaluare finală - 2 ore;
Calendarul programului:

Semestrul II - 5 sesiuni de formare.
Evaluare formativă curentă
Evaluare finală: portofoliu electoronic

2. RESURSE UMANE

Formatori implicaţi
(nivelul de pregătire)
Coordonatorul
programului

Prof. dr. Oanea Mirela Vasilica, Şcoala Gimnazială de Excelenţă "Sfânta
Muceniţă Filoteea", Piteşti
Baltac Florin, profesor metodist Casa Corpului Didactic Argeş
3. CRITERII ECONOMICE

Număr de cursanţi
planificaţi
Costul programului/al
activităţii
Cost estimativ/
ora/participant

25(cursanţi) x 5(grupe) = 125 cursanţi/an şcolar 2020 - 2021

12500 lei

4,16 lei

