
LICEUL TEHNOLOGIC AUTO – CRAIOVA 

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Educaţie 

 

A P E L  

Către toţi elevii  din unitatea şcolară 

 

 

 
Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din cadrul Liceului Tehnologic Auto, 

Craiova are ca obiectiv principal „îmbunătăţirea calităţii educaţiei centrată 

preponderent pe rezultatele învăţării”, elevul fiind principalul beneficiar al tuturor 

ofertelor şi activităţilor unităţii şcolare. 

Autoevaluarea contribuie direct la asigurarea calităţii prin monitorizare, analiză şi 

evaluare individuală, de grup sau la nivelul şcolii. 

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din cadrul Liceului Tehnologic 

Auto, Craiova face următorul apel adresat elevilor: 

Principala preocupare a cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic Auto – 

Craiova este gestionarea şi îmbunătăţirea calităţii şi standardelor ofertei educaţionale 

pentru a corespunde aspiraţiilor profesionale ale elevilor. Prin autoevaluare şi asigurarea 

calităţii, conform normelor europene şi legislaţiei române în vigoare, se asigură calificări 

ce vor constitui paşapoarte pentru angajare prin certificarea abilităţilor şi 

competenţelor însuşite de fiecare absolvent al şcolii noastre. 

De aceea, fiecare elev trebuie să demonstreze implicarea deplină în procesul de 

autoevaluare, să-şi însuşească pentru fiecare activitate la care participă, în cadrul şcolii, 

un feedback pozitiv. 

Fiecare elev trebuie să-şi utilizeze potenţialul şi să participe efectiv la propria 

formare şi dezvoltare pentru a putea formula judecăţi asupra propriei performanţe, 

identificându-şi punctele tari şi aspectele din propria formare care necesită îmbunătăţire. 

Asigurarea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin implicarea cadrelor 

didactice şi a elevilor conferă rezultatelor învăţării însemnătatea cuvenită şi are beneficii 

concrete pentru elevi: 

 Standarde ridicate pentru învăţarea individuală; 

 Capacitate crescută de ocupare a unui loc de muncă; 

 Egalitatea şanselor; 

 Mai buna informare privind posibilităţile de învăţare şi rutele de continuare a 

studiilor; 

 Implicarea activă în desfăşurarea programului de învăţare şi în procesul de 

îmbunătăţire al său; 

 Feedback pozitiv; 

 Apreciere şi grad de satisfacţie mai mare 
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