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STRATEGIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI
Într-o lume cu un viitor imposibil de anticipat, școala e nevoită să se adapteze și
să dezvolte elevilor competența „de a învăța șă învețe” și abilitatea de a se adapta la nou.
Colegiul Național „Iulia Hasdeu” e preocupat să ofere, prin corpul profesoral, în fiecare
moment, fiecărui elev, experiențe noi de învățare, asfel încât să facă din absolvenții săi
niște învingători.
Colegiul Național „Iulia Hasdeu” Lugoj își propune să rămână tânăr, având
capacitatea de a se adapta la nou, pentru a putea oferii educație de calitate absolvenților
școlii.
VIZIUNEA ȘCOLII:
Viziune școlii noastre este:
„O EDUCAŢIE DE CALITATE ÎN SLUJBA UNOR OAMENI DE
SUCCES!”.
În acest sens Colegiul Național „Iulia Hasdeu” Lugoj și-a asumat respectarea a trei
principii: Tradiția, Calitatea, Implicarea.
MISIUNEA INSTITUŢIEI :
Colegiul Naţional „Iulia Hasdeu” Lugoj trebuie să promoveze o educaţie de calitate
pentru fiecare elev, într-o atmosferă de confort spiritual, într-un mediu şcolar demn,
responsabil, democratic şi moral astfel încât să devină un centru de excelență
educațională.
Școala noastră are o tradiție de centru de excelență, reușind să obțină rezultate
foarte bune prin elevii și profesorii săi. Aceste rezultate ne impun o serie de standarde
extrem de ridicate pe care le putem depăși doar printr-o educație de calitate oferită
elevilor. O educație de calitate înseamnă, în primul rând implicare și o continuă adaptare
la nou, o capaciteate deosebită de a răspunde provocărilor venite din societate și de a găsi
soluții pentru a dezvolta, la nivelul elevilor școlii competențele ce le vor fi necesare în
viitor.

Politica în domeniul calităţii:
Politica noastră referitoare la calitate se axează pe îmbunătăţirea continuă a tot ceea
ce întreprindem, prin promovarea spiritului de creativitate şi responsabilizarea fiecărui
salariat în realizarea misiunii sale.
În centrul preocupărilor noastre se află satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor tuturor
beneficiarilor direcţi şi indirecţi, prin îmbunătăţirea continuă a calităţii proceselor de
educare şi formare profesională, dezvoltarea culturii instituţionale şi responsabilizarea
managementului.
Creșterea calității educației din Colegiul Național „Iulia Hasdeu” Lugoj se regăseşte
ca ţintă strategică propusă pentru perioada 2014-2018.
Colegiul Național „Iulia Hasdeu” Lugoj este pe deplin angajat în asigurarea calităţii
învăţământului profesional şi tehnic. În acest scop, s-a decis implementarea unui sistem de
management al calităţii, sistem bazat pe observare, monitorizare, autoevaluare şi
îmbunătăţire continuă, în conformitate cu următoarele principii:
Managementul calităţii asigură calitatea programelor de învăţare şi promovează
îmbunătăţirea continuă printr-un proces riguros de autoevaluare.
Organizaţia asigură un management eficient al tuturor proceselor, al ofertei de educaţie
şi formare profesională şi al dezvoltării programelor de învăţare.
Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos, care le oferă sprijin; de asemenea,
organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate de personal competent şi
calificat.
Organizaţia este receptivă faţă de nevoile tuturor factorilor interesaţi în dezvoltarea şi
furnizarea programelor de învăţare.
Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii.
Organizaţia utilizează procese eficiente de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini
progresul elevilor.
Performanţa organizaţiei este monitorizată şi evaluată; procesul de autoevaluare are ca
rezultat planul de îmbunătăţire; îmbunătăţirile sunt implementate şi monitorizate.
Pentru îndeplinirea politicii instituţiei în domeniul calităţii, mă angajez să alocam toate
resursele necesare pentru implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de
management al calităţii, pentru adaptarea acestuia la legislaţia în vigoare şi la cerinţele
beneficiarilor serviciilor educaţionale pe care le oferim.
În acest scop:
o vom oferi elevilor noştri o educaţie completă, cu avantaje pe termen lung,
dezvoltând competenţe, atitudini, cunoştinţe ştiinţifice şi cultural-umaniste ;
o vom dezvolta serviciile de consiliere şi orientare profesională pentru prevenirea şi
diminuarea abandonului şcolar
o vom creşte capacitatea instituţională de accesare şi implementare a proiectelor;
o vom implementa la nivel instituţional proceduri pentru monitorizarea şi
autoevaluarea rezultatelor, bazate pe standarde şi indicatori de performanţă;

o vom asigura un climat de muncă bazat pe responsabilitate şi respect reciproc, pentru
ca fiecare participant la proces să-şi valorifice la maxim potenţialul profesional şi
intelectual;
o vom încuraja implicarea întregului personal al şcolii în cunoaşterea, înţelegerea şi
îmbunătăţirea proceselor de educaţie şi formare profesională a elevilor noştri;
o vom asigura resursele umane, financiare şi materiale necesare fiecărui program de
învăţare;
o vom încuraja implicarea corpului profesoral într-o gamă cât mai largă de activităţi
organizate la nivel internaţional, naţional şi regional, dar şi în activităţi interne de
formare, în concordanţă cu nevoile comunităţii locale, ale şcolii şi ale fiecărui cadru
didactic în parte;
o vom utiliza tehnologia informaţională, ca suport al îmbunătăţirii continue a calităţii
procesului de învăţământ, la toate nivele de organizare şi de către toţi factorii
implicaţi.
Politica şcolii în domeniul calităţii este adusă la cunoştinţa întregului personal al
unităţii, prin transmiterea şi prezentarea acestei declaraţii în toate compartimentele
funcţionale.
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