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Cuvânt-înainte 
 
Lucrarea Managementul calităţii pentru învăţământul preuniversitar este 

concepută ca un real ghid, pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în orice instituţie 
de învăţământ preuniversitar, ghid care are la bază experienţa teoretică şi practică a 
unei echipe, formată dintr-un director cu o bogată experientă în arta managerială şi 
un responsabil cu managementul calităţii tânăr, ambiţios, foarte bine pregătit în 
domeniul psihologiei de la Colegiului Naţional „Aurel Vlaicu”.  

În conformitate cu acest scop, ne-am propus să abordăm următoarele aspecte: 
� Declaraţia directorului în privinta calităţii procesului educaţional;  
� Structuri pentru implementarea calităţii; 
� Managementul schimbării; 
� Managementul calităţii; 
� Roluri şi responsabilităţi; 
� Metodologia evaluării procesului educaţional; 
� Evaluarea internă sau auditul intern; 
� Regulamentul privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale; 
� Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Evaluare şi 
Asigurare a Calităţii Educaţiei de la Colegiul Naşional „Aurel Vlaicu” 
(C.N.A.V.); 

� Decizia de consituire a Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 
Educaţiei (C.E.A.C.); 

� Portofoliul Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Educaţiei 
(C.E.A.C.); 

� Fişa postului pentru responsabilul cu calitatea în Colegiul Naţional 
„Aurel Vlaicu”; 

� Responsabilităţile şi atribuţiile membrilor Comisiei de Evaluare şi 
Asigurare a Calităţii Educaţionale (C.E.A.E.); 

� Planul managerial al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 
Educaţionale (C.E.A.E.) pentru anul şcolar 2008-2009; 

� Planificarea activităţilor privind evaluarea şi asigurarea calităţii; 
� Manualul Calităţii; 
� Anexe la Manualul Calităţii; 
� Raportul de evaluare pentru anul şcolar 2008-2009. 

Baza metodologică a lucrării a constituit-o abordarea complexă a conceptului 
de management al calităţii în sistemul de învăţământ preuniversitar, prin prisma 
teoreticianului, practicianului şi a experienţei manageriale a calităţii acumulate, dar 
şi a noutăţilor din domeniu.  

Suportul ştiinţific al lucrării s-a constituit baza documentelor sistemului de 
management al calităţii elaborate pentru Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu”, sector 1, 
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Bucureşti, cât şi pe diferitele lucrări publicate sau prezentate la simpozioane,  
pe cursurile de perfecţionare în managementul calităţii, managementul descen-
tralizării, managementul educaţional etc., dar şi lucrările din domeniul mana-
gementului calităţii, în general. 

Lucrarea reprezintă în sine un ghid managerial teoretic şi practic pentru orice 
instituţie de învăţământ preuniversitar, dar mai ales pentru directori, responsabilii 
cu managementul calităţii şi a membrilor Comisiei de Evaluare şi Asigurare a 
Calităţii Educaţionale, prezentând într-o viziune holistică, conceptul „sistemul de 
management al calităţii”. De asemenea, încearcă să conştientizeze directorii, 
responsabilii mangementului calităţii şi membrii Comisiei de Evaluare şi Asigurare 
a Calităţii de necesitatea perfecţionării în managementul calităţii, de participarea 
frecventă la diferitele manifestări legate de sistemul de management al calităţii,  
cât şi de necesitatea creşterii calităţii serviciilor educaţionale oferite de instituţiile 
de învăţământ.  

Experienţa în domeniu a ţărilor Uniunii Europene, precum Franţa, Anglia, 
Danemarca etc., este elocventă în acest sens. 

Procesul educaţional de calitate, descentralizarea reală a învăţământului, 
realizarea de programe şi proiecte cu scopul atragerii fondurilor europene se pot 
face numai cu adevăraţi profesionişti, cu liberalizarea pieţei educaţionale, cu 
implicarea puternică a comunităţii locale în viaţa şcolii, aplicând conceptul de 
sistem de management al calităţii serviciilor educaţionale. 

Valoarea teoretică şi practică a lucrării este determinată de conţinutul acesteia, 
de prezentarea unor modele utile pentru elaborarea documentelor sistemului de 
management al calităţii, alcătuirea unui manual al calităţii, măsurarea satisfacţiei 
clienţilor, auditul intern al calităţii, întocmirea rapoartelor anuale cu privire la 
calitatea procesului educaţional.  

Analiza lucrării Managementul calităţii pentru învăţământul preuniversitar 
evidenţiază complexitatea conceptului de sistem de management al calităţii, 
documentele privind calitatea, elaborate la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ, 
activitatea Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii şi, în final, accentuează 
complexitatea pregătirii pe care trebuie să o aibă directorul şi responsabilul cu 
managementul calităţii.                   

 
 
 

           29.12. 2008         Autorii  
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1. INTRODUCERE 
 
 
Într-o economie de piaţă funcţională în care concurenţa este acerbă, prestatorii 

de servicii educaţionale (învăţământ de stat şi particular) sunt constrânşi să ţină 
cont de cerinţele societǎţii şi, din ce în ce mai mult, de nevoile consumatorilor de 
educaţie. 

Tinerii din ziua de astăzi au acces facil şi rapid la diverse surse de informare, 
devenind astfel tot mai bine informaţi şi, în acelaşi timp, mai exigenţi în privinţa 
actului educaţional. Din această cauză managerii şcolari trebuie să acorde o atenţie 
deosebită calităţii procesului educaţional în toate etapele sale. Ei trebuie să ştie 
cum să obţină calitatea educaţională, să o poată evalua şi să o îmbunătăţească. 
Toate aceste competenţe impun managerului şcolar, responsabilului C.E.A.C. şi 
echipei C.E.A.C. o bună pregătire în domeniul managementului calităţii edu-
caţionale, fără de care calitatea rămâne doar un deziderat la nivel declarativ. 

Managerul şi corpul profesoral trebuie să conştientizeze că şcoala are misiunea 
de a asigura elevilor o pregătire ştiinţifică, profesională şi morală, astfel încât, ei să 
fie capabili de a utiliza informaţiile cu succes în timpul studiilor sau după 
integrarea socioeconomică. 

Din această cauză, obiectivul principal al şcolii trebuie să fie calitatea actului 
educaţional, care se regăseşte în personalităţile puternice, bine ancorate în realitatea 
moral-comunitară a elevilor. La realizarea calităţii educaţionale trebuie să 
contribuie personalul didactic, auxiliar şi personalul administrativ (nedidactic), în 
funcţie de competenţele şi responsabilităţile ce revin fiecăruia prin fişa postului. 

Managerului şcolar îi revine sarcina de a elabora o strategie pentru mana-
gementul calităţii educaţionale şi de consiliere în şcoala pe care o conduce, în 
concordanţă cu strategia naţională şi europeană în domeniu calitǎţii educaţionale. 
Dificultatea elaborării unei astfel de strategii rezidă din greutatea definirii calităţii 
serviciului educaţional, deoarece ea este percepută în mod diferit de cei direct 
implicaţi şi este influenţată de „n” factori (materiali, financiari, umani etc.). Ca 
urmare, este necesară o împărţire a procesului educaţional pe etape sau procese cât 
mai detaliate permiţând astfel măsurarea (cuantificarea) calităţii. 

Aşadar managementul calităţii educaţionale trebuie focalizat pe procese şi nu 
pe oameni, iar calitatea să devină: 

� atât responsabilitatea furnizorului, cât şi a beneficiarului; 
� atitudine mentală, un mod de viaţă profesională a fiecăruia şi a întregii 
şcoli. 

De asemenea, trebuie stabilite: 
� standarde, norme şi indicatori de calitate pentru diferitele componente 
ale procesului educaţional şi de consiliere; 
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� tehnici pentru controlul calităţii, care să evidenţieze calitatea procesului 
educaţional şi de consiliere; 

� metode pentru rezolvarea situaţiilor dificile care afectează calitatea 
educaţională. 

Calitatea procesului educaţional se regăseşte în: 
� calitatea unităţii şcolare, care poate fi pusǎ în evidenţǎ de modul cum 
resursele materiale şi umane corespund standadelor de calitate; 

� calitatea serviciilor educaţionale oferite este determinată de modul în 
care structurile organizatorice ale colegiului realizează obiectivele 
educaţionale stabilite; 

� calitatea procesului educaţional de instruire şi educare a elevilor 
este evidenţiat de modul cum resursele umane înţeleg şi aplică 
curriculumul, ce metode de predare, evaluare, de consiliere şi certificare 
folosesc. 

Se constată astfel că managementul calităţii educaţionale exprimă viziunea 
strategică a unităţii şcolare, cultura organizaţională, resursele materiale şi umane, 
procesele de predare-învăţare-evaluare, serviciile de consiliere, procesele de 
ameliorare a activităţii curente, deci într-un cuvânt de întreaga activitate şcolară în 
complexitatea sa.  

În concluzie, putem spune că în fiecare unitate de învăţământ managerul, 
responsabilul Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii şi membrii acestei 
comisii, personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi personalul administrativ 
(nedidactic) devin responsabili de implementarea şi asigurarea calităţii serviciilor 
educaţionale oferite şi o garantează beneficiarilor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


