
 
                      MINISTERUL EDUCAŢIEI  SI CERCETARII STIINTIFICE 

 COLEGIUL  DE ARTĂ “CARMEN SYLVA”  
 Ploieşti, str. Bobâlna nr.44 ; tel/fax: 0244-525786 ;  e-mail: licartph@yahoo.com 
 

 

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

Procedura de testare iniţială a elevilor 
COD: P.O.  033 – AME  

Ediţia: I 

Revizia: 1 

 
 

Entitatea publică  

    
Procedura operaţională 

Procedura de testare iniţială a elevilor 

Ediţia ÎNTÂI  

Nr. de ex. 7 

EXEMPLARE       

Pagina ......................... din EDIŢIA I    

Exemplar nr. ..... 

COMPARTIMENTUL  

RESURSE UMANE 

 

 

 

Cod: P.O. A033 AME 

Revizia 

................ 

 

Nr. de ex. 

............. 

 

 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a 

reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale: 

 

 Elemente privind responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 

Funcţia Data Semnătură 

 1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Ionescu Iulia profesor 16.09.2015  

1.2 Verificat Florescu Anca Director 

adj. 

21.09.2015  

1.3 Aprobat Radulescu 

Rodica 

Director  21.09.2015  

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale: 

 

 

Ediţia sau după caz, 

revizia în cadrul 

ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se aplică 

prevederile ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

 1 2 3 4 

2.1 Ediţia I X X 21.09.2015 

2.2 Revizia 1    

2.3 Revizia 2    

2.4 Editia II    
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3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din 

cadrul ediţiei procedurii operaţionale: 

 

 Scopul difuzării Exemplar 

nr. 

Compartiment Funcţia Numele şi 

prenumele 

Data 

primirii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1. aplicare 1 Personal 

didactic 

Director 

adjunct 

Florescu 

Anca 

21.09.2015  

3.2. aplicare 2 Conducere Director  Radulescu 

Rodica 

21.09.2015  

3.3. Evidenţă/arhivare 4 Secretariat  Secretar 

şef 

Pascu 

Viorica 

21.09.2015  

               
1. Scop 

Procedura este utilizată pentru asigurarea calităţii procesului didactic prin centrarea acestuia pe 
strategii de învăţare centrate pe elev. Procedura descrie modalităţile de testare iniţială atât pentru 
stabilirea acumulărilor din anii precedenţi cât şi pentru stabilirea stilurilor de învăţare. Pe baza 
priceperilor, deprinderilor şi competenţelor anterioare sunt stabilite ţintele individuale de învăţare. 

2. Aria de cuprindere 

Procedura se aplică tuturor copiilor gradinitei care participa la procesul instructive - educativ 
derulat în gradinita. 

3. Responsabilităţi 

Procedura este pusă în aplicare de către toate cadrele didactice care desfăşoară activităţi de 
predare - învăţare, pentru toate disciplinele din planul de învăţământ, la începutul fiecărui an de 
studiu. 

4. Observaţie 

Pentru stabilirea stilurilor de învăţare se administrează chestionarul 
F1 - CSI 
Conţinutul testării iniţiale se stabileşte în şedinţa fiecărei comisii metodice, aplicându-se itemi 
unici pentru acelaşi nivel de studiu si aceeaşi disciplină. 

5. Procedura 

5.1 Prin administrarea testelor iniţiale de evaluare se va urmări: 
- stabilirea nivelului iniţial real de pregătire al elevilor; 
- stabilirea ţintelor individuale de învăţare si a programelor remediative şi de performanţă. 

5.2  Procedura de testare iniţială pentru determinarea nivelului iniţial de competente şi 
cunoştinţe se va desfăşura astfel: 

-la nivelul fiecărei catedre sunt stabilite conţinuturile testărilor iniţiale pentru fiecare nivel 
de studiu şi disciplină în parte; pentru disciplinele al căror studiu începe în anul respectiv 
se vor administra teste de cultură generală ; 
-testele iniţiale sunt administrate în primele doua saptamani de curs, iar rezultatele sunt 
comunicate  părinţilor; 
-pe baza rezultatelor,  cadrele didactice stabilesc ţintele individuale de învăţare;  părinţii  pot 
fi consultaţi în stabilirea acestora.  După stabilirea lor datele respective sunt comunicate în 
prima şedinţă a comitetului de părinţi ai clasei; 
-programele sunt comunicate de asemenea familiilor, solicitându-se sprijinul acestora în 
vederea convergenţei eforturilor. 
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6.         Monitorizarea 

Implementarea procedurii de testare iniţială va fi monitorizată şi analizată în cadrul Comisiei 
pentru Asigurarea Calităţii , pentru a se determina modul în care este implementată şi a se stabili 
recomandările pentru îmbunătăţirea activităţii 


