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Se a p r o b a R a p o r t u l de e v a lu a re a I E T C os aut i (A n e x a nr. 1).
Sect ia Politici E d u c a t i o n a l e si M a n a g e m e n t . ( resp. E. CTetu) :
2.1 va p r e z e n t a R apo rt ul de eva lua r e in cadrul consi li ului prol es or al a I ET Cosauti:
2.2 va a e o r d a as i st ent a c o ns ul t at i ve institutiei in el ab or a re a si real izarea Planului de
r e m e d i e r e §i i m b u n a t a t i r e a calitatii educatiei;
2.3 va a s i g u r a p u b l i c a r e a R a po rt u lu i de eva lua r e pe p a g i n a w e b a Direetiei I nv at amant
p a n a la d a t a de 3 0 . 0 1. 20 1 7.

3.

2. 4 va c o o r d o n a §i m o n i t o r i z a i m p l e m e n t a r e a §i r eal i zare a Pla nu lu i de r eme di ere si
i m b u n a t a t i r e a calitatii educat iei ;
Di re ct or ul I E T C o s au t i :
3.1 va e l a b o r a in b a z a r e co m a n d a r i l o r , in t e r m e n de 2 s apt am ai ni de la pri mi rea
R a po rt u lu i , P la n ul de r e m e d i e r e si i mb un at at i re a calitatii educatiei ( A n e x a nr. 2):
3.2 Va a si g u r a p u b l i c a r e a R apo rt ul ui de eva lua r e pe p a g i n a w e b a institutiei pana la data
de 3 0 . 0 1 . 2 0 1 7 ;
~
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3.3 va a s i g u r a re al i za re a Planul ui de re me di er e si i mb un a t a t i r e a calitatii ed uc a ti ei pana L
d at a de 0 4 . 1 1 . 2 0 1 8 ;
'
'
'
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Raport de totalizare
a inspecjiei frontale in institutia pre^colara “Albinuta “ Cosauti
In baza ordinului nr. 01-27/351 din 02.12.2016, in scopul monitorizarii
calitatii activitatii manageriale §i didactice in institutiile de educate timpurie, s-a
desfa§urat inspectia frontala in institutia pre§colara din satul Cosauti, perioada
05.12.2016 - 09.12.2016.
Obiectivele inspectarii:
1.Verificarea respectarii legislatiei in vigoare in domeniul invatamantului
pre§colar.
2. Stabilirea nivelului de realizare a politicii educationale de stat in institutia data.
3.Evaluarea calitatii managementului educational §i ale echipei de dirijare a
procesului educational.
4. Acordarea ajutorului metodic in perfectionarea maiestriei profesionale a cadrului
didactic §i de conducere.
Comisia de evaluare a avut urmatoarea c o m p o n e n t
• Cretu Elena, specialist superior DI;
• Cealic Galina,metodist IET Nr. 16 Soroca
Л

In rezultatul evaluarii s-a constatat:
Gradinita de copiii din satul Cosauti permite institutionalizarea a 70 de copii,
la moment sunt inscri§i 70 copii in 3 grupe, limba de instruire - romana.
Regimul de activitate a gradinitei este de 12 ore ore, cu 5 zile lucratoare pe
saptamana. Regimul de activitate fiind de la 7.00 - 19.00.
In activitatea sa administratia institutiei §i cadrele didactice se conduc de:
Conceptia dezvoltarii educatiei pre§colare din Republica Moldova;
Regulamentul institutiei de educatiei pre§colara; Curriculumul educatiei copiilor de
varsta timpurie §i pre§colara (1-7 ani) in Republica Moldova; Standardele de
invatare §i dezvoltare pentru copilul de la na§tere pana la 6-7 ani; Ghidul
educatorilor 1001 IDEI pentru o educatie timpurie de calitate, ordinele ME §i a DI
Soroca.
Constatari $i aprecieri la nivel gospodaresc
Gradinita de copii din satul Cosauti a fost renovata (in intregime) in 2012
2013 prin proiectul FISM -ului. Baza tehnico-materiala a gradinitei este buna,
incaperile grupelor nu corespund intocmai cerintelor sanitaro- igienice, deoarece
salile de grupa au mai multe functii , copii sunt limitati in spatiu, in aceia§i
incapere copiii iau masa, participa la activitati, participa la jocuri. Nu toate grupele
au dormitoare separate. Mobilierul din salile de grupa e in stare buna,
corespunzator varstei copiilor mese, scaune. Gradinita se incalzeste pe baza de
lemne si carbuni, casangerie.
Sunt amenajate centrele de activitate: §tiinta, Arta, Biblioteca, Joc de rol,
Nisip §i Apa , sunt amplasate la nivelul ochiului copilului. Sunt amenajate

panourile ,,Eu astazi sunt aici”, „Dispozifia mea”, ,,Calendarul naturii” care sunt
amenajate la nivelul copiilor §i sunt lucrative. Fiecare grupa are terenul de joaca in
aer liber §i este dotat cu atribute pentru joc. Terenul de joc este ingrijit §i menfinut
in ordine, dotat cu echipament sportiv.
Blocul alimentar este amenajat §i dotat cu utilaj tehnologic §i frigorific.
Bucatele sunt pregatite corespunzator meniului zilnic, meniul este intocmit de
§eful de gospodarie impreuna cu asistentul medical §i au certificate de calitate a
produselor alimentare primite.
Activitatea managerului in asigurarea funcfionalitafii institufiei
Funcfionalitatea gradinifei satului Cosauti este asigurata de un manager care
detine studii superioare, vechime in munca 17 ani, manageriala 6 ani, grad
didactic doi.
Procesul de organizare §i dirijare a activitafii institufiei este reglementat de
Regulamentul de ordine interna, Statutul institufiei §i Planul anual de activitate al
institufiei, care sunt aprobate la Consiliul pedagogic §i sunt §i aduse la cuno§tinfa
angajafilor institufiei.
Planul de activitate include activitafi ce fin cont de necesitafile de dezvoltare
profesionala a cadrelor din institufie.
Registrele de ordine sunt prezente atat de personal cat §i de activitatea de
baza. Procesele verbale se inregistreaza in Registrul proceselor verbale ale
Consiliului Pedagogic, ale Consiliilor de administrate.
Este prezent registrul de evidenfa a documentelor primite de la organele
ierarhic superioare §i a documentelor expediate insofit de mapa cu documentele
primite §i expediate.
La capitolul gestionarea resurselor umane, s-a constatat ca in institufie se
respecta legislafia muncii referitor la perfectarea documentafiei ce fine de personal.
Activitatea cadrelor didactice
a fost evaluata in baza Standardelor
profesionale nafionale pentru cadrele didactice din institufiile pre§colare.

Educatorul grupei I I inferioara(3-4 ani) „Struguras „
Cadrul didactic activeaza in institutia prescolara din satul Cosauti cu o
vechime in munca de 26 ani, detine gradul didactic Doi. La moment dumneaei
activeaza in grupa de copii cu varsta 3-4 ani. A studiat la scoala pedagogica din
ora§ul Soroca.
Domeniul A. Conceptia despre copil si educatie timpurie.
D-na educatoare respecta interesele si nevoile de dezvoltare ale copiilor si
ofera oportunitati pentru dezvoltarea fiecaruia dintre ei. Respecta ritmul individual
de dezvoltare al fiecarui copil. Cadrul didactic vorbeste cu copiii pe un ton cald,
linistit, ceea ce confera copiilor incredere, siguranta, securitate. Foloseste in timpul

activitatilor atat metode traditionale, cat si unele metode interactive cum ar fi:
Diagrama Venn, Explozia stelara, Ciorchinele, nu lipseste nici Mesajul zilei.
Domeniul B. Planificarea invatarii.
Cadrul didactic realizeaza planificarea didactica anuala si tematica reiesind din
Standardele de dezvoltare a copiilor de la nastere la 7 ani si respectiv din literatura
metodica ce o foloseste zilnic in activitate. in proiectarea saptamanal-zilnica
educatoarea include activitati diverse, care se bazeaza pe cunoasterea dezvoltarii
copilului, indiferent de nivelul de dezvoltare intelectuala a copiilor. Proiectele
tematice prezinta interes pentru copii. D-na educatoare implica familia in
planificarea unitatilor tematice si a altor activitatilor de invatare din clasa. Temele
si subtemele sunt sugerate copiilor prin expunerea lor la experiente noi de invatare
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si dureaza aproximativ 3-4 saptamani, in functie de complexitatea temei abordate
si de interesul copiilor pentru aceasta. Educatoarea planifica unitati tematice in
care continuturile sunt strans legate intre ele si care contribuie la o invatare
semnificativa. Planul pentru fiecare saptamana cuprinde toate materiile de studiu (
matematica, stiinte, literatura artistica, stiinta s.a. ).
Domeniul C. Organizarea invatarii.
La capitolul trasarea obiectivelor de referinta si operationale cadrul didactic
trebuie sa studieze mai profund literatura de specialitate, deoarece formularea
obiectivelor operationale necesita o imbunatatire.
Activitatile educationale sunt planificate reie§ind din planificarea tematica,
porne§te de la interesul copiilor, sustine curiozitatea copiilor §i le extinde interesul
pentru invatare prin situatii §i materiale noi. Comunica cu copiii pe un ton cald,
prietenos, ceea ce confera incredere §i siguranta, ceea ce duce la o relatie foarte
stransa intre educator - copil. Jocurile didactice, cat §i metodele interactive sunt
activitatea suprema pentru invatare §i realizare a obiectivelor pe parcursul intregii
zile. in cadrul activitatilor s-au pus la dispozitia copiilor materiale distributive §i
ilustrative, ceea ce stimuleaza dezvoltarea creativa. Materialele sunt selectate
corespunzator ariei curriculare §i domeniului de activitate. Educatoarea utilizeaza
diverse forme de organizare a activitatii copiilor ( in grup mare, grup mic, perechi,
individual ), potrivindu-le la obiectivele propuse si respectand nevoile individuale
si de grup ale copiilor.
La copii sunt formate urmatoarele priceperi §i deprinderi:
• de comportare in grupa §i pe teren;
• de formare a deprinderilor de autoservire la masa;
• de a se spala de sine statator pentru a se mentine in curatenie §.a.

In decursul zilei de lucru sunt respectate toate momentele de regim, aici un
mare aport il are educatorul care sustine nevoile permanente ale copilului mic §i
anume: de sustinere permanenta, de stimulare a invatarii, situatii in care sa invete §i
sa se ingrijeasca singur, de invatare a autocontrolului.
In grupe sunt amenajate centrele de activitate pe interes sau centrele stimulative
ca:
„Joc de rol”, ,A rta” , „Biblioteca”, „ §tiinta”. In urma discutiilor cu d-na
educatoare, in centrele respective se lucreaza cu succes in orele de dupa masa, cat
§i in timpul liber. Sala de grupa, cit §i intregul mediu in care activeaza copiii in
decursul zilei este amenajat cu gust estetic, este placut, ii ajuta pe copii sa se simta
confortabil §i in siguranta.
Domeniul D. Evaluarea invatarii.
Cadrul didactic realizeaza observarea copiilor pentru a suprinde progresul
inregistrat de copii in toate domeniile de dezvoltare; pastreaza un caiet cu datele
culese in urma observarii copilului.
У

Domeniul E. Dezvoltarea profesionala.
Cadrul didactic participa periodic la cursuri de formare continua in domeniile
profesionale specific educatiei timpurii. Educatoarea poate aprecia punctele tari si
aspectele care necesita imbunatatiri ale activitatii sale profesionale ca urmare a
reflectiei asupra propriei practici.
Domeniul F. Parteneriatul cu familia.
Conversand cu cadrul didactic si analizand

portofoliul d-nei educatoare, am

constatat ca educatoarea incurajeaza prin diverse forme implicarea parintilor in
programul educational al institutiei, si anume:
•

Solicita informatii privind asteptarile, dorintele si cerintele lor privind
dezvoltarea si educatia copiilor.

•

Organizeaza periodic sedinte, intalniri cu parintii, convorbiri, pentru
rezolvarea pe cat posibil a problemelor existente;
• Creeaza diverse surse de informare a parintilor despre activitatea copiilor in
timpul programului de lucru etc.
Propuneri :
1. Cercetarea §i studierea permanenta a literaturii metodice de specialitate §i
aplicarea in practica educationala;
2. Conlucrare activa cu educatorii cu experienta din raion;
3. De perfectat planuirea anuala si obiectivele operationale la activitati.

Educatorul grupei medie (4-5 ani) “Ghiocel “
Cadrul didactic activeaza in institutia pre§colara din s. Cosauti ca educator la
grupa medie. Analizand documentatia am constatat ca cadrul didactic dispune de :
- Planificarea anuala;
- Planificarea lunar- saptamanala;
- Date despre parintii;
- Evidenta copiilor;
- Caiet de asistari;
- Portofoliul cadrului didactic;
- Portofoliile copiilor;
- Registrul proceselor -verbale ale §edintelor cu parintii;
- Registrul de evidenta a temperaturii aerului in grupe.
Domeniul A. Conceptia despre copil si educatie timpurie.
Doamna educatoare cunoa§te necesitatile individuale de dezvoltare a fiecarui
copil din grupa sa, respecta ritmul individual de dezvoltare al fiecarui copil,
comunicarea cu copiii se realizeaza pe un ton cald, linistit ceea ce confera copiilor
incredere si siguranta in ceea ce realizeaza.
Domeniul B. Planificarea invatarii.
Cadrul didactic dispune de planificarea anuala, saptamanala, zilnica. Jocul are
un rol deosebit la invatarea §i dezvoltarea copilului si de aceea educatoarea
folose§te jocul in activitate , deoarece anume prin joc reu§im sa construim o reala
sursa de cunoa§tere.
Permite copiilor sa traiasca placerea descoperirii, creandu-le mediul necesar si
oferindu-le timp pentru explorare independent. Educatorul manifesta apreciere
egala pentru starea fizica a copilului, pentru alimentatia lui, nevoia lui de a se
odihni si de a se juca si invata. Se bazeaza pe cunostintele si experientele
anterioare ale copiilor si ii sprijina in construirea unor cunostinte si abilitati noi. ii
observa si asculta pe copii cu atentie, discuta cu ei pe parcursul zilei, mentionand
ca o face cu placere si totodata cu scopul de a descoperi modul unic al fiecaruia de
a intelege lumea.
Domeniul C. Organizarea invatarii.
Cadrul didactic are grija ca mediul fizic sa fie securizant, este aranjat astfel
incat cadrului didactic sa-i fie usor sa observe tot spatiul din orice loc. Jucariile si
echipamentul sunt adecvate varstei, spatiul este impartit pe centre de activitate ce
corespund varstei copiilor din grupa, creeaza un climat psihologic in care copiii
incearca lucruri noi, adresand intrebari. Mediul creat ii insufla copilului incredere
in sine, am observat ca copiii stiu ce si unde se afla, de unde poate lua si apoi pune
la loc materialele de care are nevoie. Materialele afisate pe pereti reflecta procesul
de invatare.

Educatorul ii incurajeaza pe copii:
- sa manifeste empatie pentru copii care sunt tristi,
- ofera copiilor posibilitati de a-si dezvolta deprinderi de comunicare legand
prietenii,
- ofera limbaj adecvat pentru exprimarea emotiilor si sentimentelor,
- stimuleaza creativitatea, invatarea;
- incurajeaza copiii sa-§i exprime ideile §i sentimentele;
- provoaca explorarea, investigatia, argumentarea;
- ofera o buna posibilitate de cunoa§tere a proceselor de gandire ale copiilor;
- incurajeaza copiii sa spuna ce gandesc §i sa dobandeasca incredere in sine prin
ideile, afirmatiile pe care le propun;
- ajuta copiii sa-§i formuleze propriile puncte de vedere §i sa le accepte pe ale
altora.
- ii implica pe copii in stabilirea unor reguli clare ale grupei privind
comportamentul si participarea in activitati.
Domeniul D. Evaluarea invatarii.
D-na educatoare realizeaza observarea copiilor pentru a suprinde progresul
inregistrat de copii in toate domeniile de dezvoltare; pastreaza un caiet cu datele
culese in urma observarii copilului.
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Domeniul E. Dezvoltarea profesionala.
Cadrul didactic participa periodic la cursuri de formare continua in domeniile
profesionale specific educatiei timpurii. Educatoarea se consulta cu alti colegi si
specialisti in proiectarea activitatilor pentru asigurarea conditiilor optime de a
raspunde nevoilor individuale de invatare si dezvoltare ale fiecarui copil.
Domeniul F. Parteneriatul cu familia.
Educatoarea demonstreaza competente de comunicare cu parintii ,reusind sa
evite conflictele sau sa le solutioneze cu rezultate optime pentru copil. D-na
implica parintii in luarea de decizii privind educatia si dezvoltarea copilului, in
special in privinta acelor aspecte ale dezvoltarii care necesita mai multa atentie .
Propuneri:
1.
2.
3.
4.
5.

La planificare sa se tina cont de interesele §i nivelul de implicare a copiilor.
Studierea permanenta a literaturii metodice de specialitate.
Studierea §i utilizarea in cadrul activitatilor a metodelor interactive.
Studierea §i practicarea lucrului in centre cu copiii.
Preocuparea permanenta pentru perfectarea documentatiei (sa se atraga
atentie la portofoliul educatorului, la portofoliul copilului.)
6. Sa pastreze un registru cu datele culese in urma observarii copilului.
7. Mai multa incredere in fortele proprii.

Educatorul grupei pregatitoare ( 6-7 a n i ) „ Andries„
Domeniul A. Conceptia despre copil si educatie timpurie.
Cadrul didactic activeaza ca educator incepator in institutia pre§colara din
satul Cosauti. La moment dumneaei activeaza in grupa pregatitoare de un an. Din
discutii am inteles ca se straduie mult pentru a respecta interesele §i nevoile de
dezvoltare ale copiilor din grupa respectiva. A comunicat cu copiii pe un ton cald,
lini§tit. Raspunsul copiilor a fost incurajat cu cuvinte de lauda. Au persistat multe
jocuri didactice, mesaj, lucrul in grupuri mici. Toti copii au fost implicati in
activitate.
Domeniul B. Planificarea invatarii.
Educatoarea realizeaza planificari tematice, calendaristice / zilnice. Aici
necesita o planificare mai structurata, cu teme §i subteme, obiective de referinta §i
operationale formulate corespunzator.. Se planifica §i timp pentru joc, activitati
fizice, activitati in grup mare, grup mic, ceea ce s-a observat in timpul derularii
activitatilor. Se folosesc §i metode interactive: Explozia stelara, Diagrama Venn.
Nu lipsesc nici panourile: ,,Calendarul zilei”, ,,Calendarul naturii”,
,,Dispozitia mea” zilnic sunt completate de copii impreuna cu educatoarea.
Domeniul C. Organizarea invatarii.
Activitatile educationale sunt planificate reie§ind din planificarea tematica,
porne§te de la interesul copiilor, sustine curiozitatea copiilor §i le extinde interesul
pentru invatare prin situatii §i materiale noi. Comunica cu copiii pe un ton cald,
prietenos, ceea ce confera incredere §i siguranta, ceea ce duce la o relatie foarte
stransa intre educator - copil. Jocurile didactice, cat §i metodele interactive sunt
activitatea suprema pentru invatare §i realizare a obiectivelor pe parcursul intregii
zile. in cadrul activitatilor s-au pus la dispozitia copiilor materiale distributive §i
ilustrative, ceea ce stimuleaza dezvoltarea creativa. Materialele sunt selectate
corespunzator ariei curriculare §i domeniului de activitate. Educatoarea utilizeaza
diverse forme de organizare a activitatii copiilor ( in grup mare, grup mic, perechi,
individual ), potrivindu-le la obiectivele propuse si respectand nevoile individuale
si de grup ale copiilor.

Domeniul D. Evaluarea invatarii.
Educatoarea detine pentru fiecare copil un portofoliu, care se completeaza cu
materiale realizate de catre copii pe parcursul activitatilor. S-a observat ca
educatoarea utilizeaza cu succes evaluarea zilnica.
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Domeniul E. Dezvoltarea profesionala.
Cadrul didactic participa periodic la cursuri de formare continua in domeniile
profesionale specific educatiei timpurii. Educatoarea poate aprecia punctele tari si
aspectele care necesita imbunatatiri ale activitatii sale profesionale ca urmare a
reflectiei asupra propriei practici.
Domeniul F. Parteneriatul cu familia.
Cadrul didactic respecta dorintele si cerintele formulate de parinti in privinta
sanatatii, dezvoltarii si educatiei propriului copil, asigurandu-se de bunastarea
acestuia.
Informeaza saptamanal parintii cu privire la progresele copiilor (la afi§ier rubrica
,,Cu ce ne-am ocupat”), furnizeaza parintilor informatii folosind panoul pentru
parinti.
Propuneri:
1. Asistarea la activitati deschise petrecute in gradinite §i raion.
2.Sa colaboreze cu colegii.
3.Studierea permanenta a literaturii metodice de specialitate.
4.Studierea §i utilizarea in cadrul activitatilor a metodelor interactive.
5. Mai multa incredere in fortele proprii.
6. Stimularea participarii parintilor in viata gradinitei.
7.Realizarea interactiunii cu invatatorii de la clasele primare pentru stabilirea
relatiilor de continuitate a demersului educational.
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Emis: Cretu Elena, specialist superior Di
Coordonat: Gh. Donos, sef Di Soroca
?

5

Anexa 2
la ordinul Directiei Invatamant
01-27/379 din 28.l2.2016

Nr.
crt.

Recomandari cheie

Actiuni planificate

Resurse
alocate

Termen de
realizare

Responsabili

