DOMENIUL CALITĂłII: B: Eficacitatea educaŃională care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obŃine
rezultatele aşteptate ale învăŃării. B.b: Rezultatele învăŃării.
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PUNCTUL SLAB avut în vedere: Pregătirea cadrelor didactice şi comunicarea cu elevii şi cu celelalte cadre didactice
nu se reflectă în rezultatele teoretice şi practice ale elevilor având în considerare elementele similare de la nivel
local şi naŃional.
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