REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA
DIRECŢIA INVĂŢĂMINT

Nr.

din P J . O V- oL9/cf

ORDIN
Cu privi re la a p r o b a r e a raportului
de eval uare a Şcolii Pr i mare Iarova

în temeiul art. 47(2) a Codului Educaţ i ei , în
î n v ă ţ ă mâ n t nr. 0 1-27/1 0 din 22.0 1.20 18 emit următorul

baza

ordinului

Direcţiei

rn

ORDIN:
1. Se a pr obă Rapor t ul de eval uare a Şcolii Pr i mare Iarova" (Anexa nr. 1).
2. Secţia Poli tici Educ a ţ i o n a l e şi Ma n a g e me n t , (resp. D. Zabolotnîi ):
2.1 va p r e z e n t a Rapor t ul de eval uare în cadrul Consi l i ul ui Profesoral a şcolii
pr i mar e Iarova;
2.2 va acor da asi st enţ ă consul t at i vă instituţiei în el abor ar ea şi realizarea
Pl anul ui de re me di er e şi î mbunăt ăţ i r e a calităţii educaţiei;
2.3 va asi gur a pu b l i c a r ea Rapor t ul ui de eval uare pe pagi na web a Direcţiei
î n v ă ţ ă mâ n t ;
2.4 va c o o r d o n a şi mo ni t or i za i mpl e me nt a r ea şi realizarea Planului de remediere
şi î mb u n ă t ă ţ i r e a calităţii educaţiei;
D-na Levode ans c hi Silvia, responsabil de admi ni s t r a r e a instituţiei şi dirijarea
pr ocesul ui educaţ i onal :
3.1 va el abor a în baza re c omandă r i l or . în termen de 2 săpt ămâni de la primirea
Rapor t ul ui , Pl anul de r emedi er e şi î mbunăt ăţ i r e a calităţii educaţiei (Anexa
nr. 2);
3.2 va asi gur a r eal i zarea Planului de r emedi er e şi îmbunăt ăţ i re a calităţii
educaţiei până la data de 27. 03. 2019

şenco

Ex Z a b o l o t n î i D
Tel 2 3 0 - 2 - 2 5 - 4 3

Direcţia Învâţâmînt M D 3000. str Ştefan cel Mare 5. Soroca. Republica Moldova
Web : edusoroca md e-mail : edu sorocacţrmajl.md tel : 373-230-22223. 373-230-23386. fax : 373-230 -22x66

RAPORT DE EVALUARE INSTITUŢIONALĂ
INFORMAŢII GENERALE
Şcoala Primară Iarova
Denumirea instituţiei
s. Iarova
Adresa
Tipul instituţiei
Şcoală primară
Limba de instruire
Română
Perioada realizării evaluării
24 - 25 ianuarie
Ordinul nr. 01-27\10 din 22.01.2018
Temei
OBIECTIVELE GENERALE ALE EVALUĂRII
• verificarea respectării legislaţiei şi a actelor normative de stat referitoare la învăţăm ânt;
• evaluarea calităţii aplicării curriculum -ului şcolar şi a calităţii activităţilor extracurriculare;
• evaluarea activităţii personalului managementului şi didactic al instituţiei;
• evaluarea realizării standardelor de calitate pentru instituţiile de învăţăm ânt primar, secundar general din perspectiva şcol ii
prietenoase copilului;
• sprijinirea echipei manageriale şi a cadrelor didactice în procesul de îm bunătăţire a activităţii de predare, învăţare şi
evaluare,
• determ inarea concordanţei dintre evaluarea internă (la nivelul unităţii de învăţăm ânt, com isiei/catedrei metodice, etc.) şi
evaluarea externă realizată de DÎ
DOMENII DE EVALUARE
• Infrastructura şi resursele şcolii
• Resursele umane ale instituţiei
• M anagementul şcolii
• Curriculum şi proces educaţional
• Realizarea standardelor de calitate pentru
instituţiile de învăţăm ânt primar, secundar general
SURSE DE INFORMARE
Documentaţia şcolară. Planul managerial. PDI. Rapoartele anuale. Rezultatele examenelor şi testărilor. Rezultatele şcolare din ultimii 3 ani .
Rezultatele obţinute la olimpiade şi concursuri. Lucrări ale elevilor. Portofoliile cadrelor didactice, Portofoliile comisiilor metodice. Informaţii şi dări
de seamă statistice. Asistenţe la ore, date colectate prin observarea lecţiilor. Registrele de clasă. Chestionare. Discuţii cu managerii şcolari, cadrele
didactice, elevii şi părinţii. etc.

I.

INFRASTRUCTURA ŞI RESURSELE ŞCOLII
Clădirea şcolii constituie un bloc de studii, cu o suprafaţă totală de 850 m. p. Imobilul instituţiei, aflat în proprietatea Consiliului Raional Soroca,
este transmis în comodat ŞP Iarova pe un termen de 3 ani, conform deciziei CR nr. 1/7 din 12 martie 2016. Şcoala a fost dată în exploatare în anul 1949
capacitatea după proiect constituie 110 locuri. Începând cu 30 iunie, anul 2015 instituţia a fost reorganizată din gimnaziu în şcoală primară. Gradul de
utilizare a spaţiului educaţional constituie 50 %. Instituţia este conectată la sistemul de încălzire cu lemn şi cărbune, dispune de apă (fântână cu
pompă). Aspectul general al clădirii este bună, starea faţadei este satisfăcătoare, o parte din geamuri au fost înlocuite cu cele din termopan. Căile de
acces către şcoală sunt pavate, perimetrul şcolii este împrejmuit parţial. Instituţia utilizează 3 săli de clasă, bibliotecă (o clasă adaptată) cu un fond de
circa 800 volume de cărţi, cantină, bucătărie. Starea fizică a spaţiilor şcolare se încadrează în normele sanitaro -igienice. Şcoala dispune de aviz
igienico-sanitar de funcţionare. Instituţia activează, într-un singur schimb. Toţi elevii (21) sunt alimentaţi.

ENTITATE SPAŢIU ŞCOLAR

APRECIEREA
STĂRII
Bună
Satisfăcătoare
Satisfăcătoare
Satisfăcătoare
Satisfăcătoare

NR.
3
1
1
1
1

Săli de clasă
Cantină
Bucătărie
Coridoare
Bibliotecă

Pentru reabilitarea infrastructurii, pe parcursul ultimilor 5 ani, au fost utilizaţi circa 717,5 mii lei, bani alocaţi din componenta raională pentru
educaţie, resursele proprii ale instituţiei.
Investi ii, mii lei
Surse de finanţare
Anul bugetar
Anul bugetar
Anul bugetar
Anul bugetar
2014
2015
2016
2017
225,0
337,3
16,9
138,3
Componenta raională pentru educaţie
572,3
726,1
432,0
553,4
Resurse şcolii (buget)
797,0
1063,4
448,9
691,7
Total
BUGETUL
INSTITUŢIEI
:
^
?
În anul 2018 bugetul instituţiei constituie 568,5 mii lei.
Articole de cheltuieli

mii, lei

%

454,9
5,0
2,0
5,0
1,0
3,0
2,5
2,5
2,5
3,0
27,0
1,0

80%
0,9%
0,3%
0,9%
0,1%
0,5%
0,4%
0,4%
0,4%
0,5%
4,7%
0,1%

Procurarea materialelor de uz gospodăresc

5,0

0,9%

Procurarea materialelor de construcţie

3,0

0,5%

Retribuirea muncii

17,2

3,0%

Procurarea combustibilului

3,0

0,5%

30,9
568,5

5,5%
100 %

Retribuirea muncii
Energie electrică
Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă
Materiale didactice şi rechizite de birou
Servicii neatribuite altor aliniate
Deplasări
Lucrări de informatică şi calcul
Servicii telecomunicaţii
Medicamente
Formare profesională
Procurarea combustibilului
Servicii bancare

Alimentarea elevilor

Procurarea produselor alimentare
TOTAL:

Instituţia este asigurată cu manuale de specialitate (210 - manuale, 850 - literatură artistică), 2 calculatoare conectate la internet.
CONSTATĂRI :
• I nstituţia dispune de condiţii bune pentru desfăşurarea procesului instructiv educativ;
• Cea mai mare pondere a cheltuielilor gimnaziului, peste 80 % , sunt plăţile pentru salarizare;
• Cheltuielile per elev în şcoală reprezintă 27,0 mii lei;
• În sălile de clasă se respectă regimul term ic şi de ilum inare, m obilierul corespunde taliei copiilor.
CALIFICATIV: SATISFĂCĂTOR

II.
RESU R SELE UMANE ALE IN S T IT U?Ţ IE I
II.1 Personal didactic
CALIFICAREA CADRELOR DIDACTICE
Număr
total de
cadre

licenţă
nr.
%
cadre
3
100

3

studii
superioare
nepedagogice

studii superioare
masterat
nr.
%
cadre
0
0

nr.
cadre
0

studii medii
speciale
nr.
cadre
0

%
0

%
0

cu grad
didactic II
nr.
cadre
3

cu grad
didactic I

%
100

nr.
cadre
0

0

cu grad
didactic
superior
nr.
cadre
0

%
0

II.2 Personal de conducere, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic
Funcţia
Nr. de unităţi
Nr. de angajaţi
2
2
Paznic
Bucătar, ajutor de bucătar
1 (0,3/0,3)
1
1
1
Dereticătoare
II.3 EEZULTATE CHESTIONĂRII CADRELOR DIDACTICE
In Şcoala Primară Iarova activează 3 cadre didactice, dintre care toate deţin studii superioare şi gradul II didactic. Instituţia este asigurată 100%
cu cadre de specialitate.
In urma discuţiei cu personalul didactic s-a constatat că învăţătoarele nu au bariere de comunicare şi indică o relaţie bună cu părinţii şi elevii. In
acelaşi timp doamnele confirmă că sunt satisfăcute de condiţiile din sala de clasă, unde îşi susţin lecţiile şi că gradul de dotare a materialelor didactice
este bun.
CONSTATĂRI :
• Ponderea cadrelor didactice deţinătoare de grade constituie 100 %;
• Instituţia este asigurată în mărime de 100 % cu cadre didactice calificate;
• R elaţiile interpersonale (învăţător-elev, învăţători - părinţi, învăţători -învăţători etc.) existente favorizează crearea unui
clim at educaţional deschis, stimulativ.
RECOM A NDĂ RI:
A

,

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

•

încurajarea cadrelor didactice în vederea obţinerii gradelor didactice (I, superior), participării la concursul Pedagogul
Anului.
CALIFICATIV: BINE
II.4 EFECTIVELE DE ELEVI
Nr elevi la
Procentul
Anii
RAPORT1 L ELEVI/CADl U DIDACTIC
nivel primar
Total clase şcolarizării
24
4
100%
2015-2016
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Nivel de învăţământ
23
4
100%
2016-2017
21
4
100%
8
7
7
2017-2018
Nivel primar
CONSTATĂRI:
în ultimii ani contingentele de elevi din ŞP Iarova sunt în scădere. 21 de elevi înscrişi în anul de studii 2017 - 2018 studiază în patru clase cu
predare simultană. Rata de cuprindere a elevilor cu şcoala este de 100%. Numărul mediu de elevi în clasă constituie 7 elevi, nivel foarte scăzut faţă de
cel din raion - 19 şi cel de ţară - 21 de elevi.
Mediul social de provenienţă a elevilor este:
- 4 elevi din familii numeroase (3 şi mai mulţi copii);
- 2 elevi din familii incomplete;
- 6 elevi din familii social-vulnerabile.
Nu au fot identificaţi elevi cu cerinţe educative speciale. în semestrul I al anului de studii 2017 - 2018 au fost transferaţi din instituţie 2 elevi, veniţi
- 1 elev. Frecvenţa elevilor este bună, după datele prezentate în rapoartele de autoevaluare putem observa că 2015-2016 procentul frecvenţei este de
97%, iar în anul 2016-2017 - 98%.
Din informaţiile culese de la grădiniţa din localitate putem menţiona că copii cu vârsta între 3-5 ani sunt 14 copii, iar cei cu vârsta între 5-6 (7) ani
sunt doar 2 copii. Ceea ce rezultă că în anul următor de studii numărul elevilor va creşte nesemnificativ, iar în următorii ani populaţia şcolară este în
ascendenţă.
RECOMANDĂRI:
• Dezvoltarea unor activităţi socio - educative integrate pentru părinţi, copiii cărora se află în grupurile de risc;
• Oferirea orelor de m editaţii, susţinerea elevilor din grupurile de risc.
CALIFICATIV: BINE
III.
R E ZU LTA TELE E L E V IL O R
Rata promovabilităţii pentru ultimii 2 ani de studii
Nr. de elevi
Din ei promovaţi Nr. elevi cl. I-IV
Anul

Din ei promovaţi

2015-2016
2016-2017

în instituţie
24
23

Nr. /%
24/100%
23/100%

24
23

nr. /%
24/100%
23/100%

Situaţia privind rezultatele la învăţătură la finele anului şcolar 2016-2017
însuşesc pe note medii
Anul de
Nr. de elevi
Note medii
Calificative
studii
la înc. an.
şcolar
5-6
678910 FB B
S
?
6,99 7,99 8,99 9,99
2016-2017
24
0
2
4
5
2
0
3
5
3

% reuşitei

% calităţii

100

60

Rezultate şco are obţinute în învăţământul primar pentru anii de studii 2015-2016, 2016-2017
Anul de
Nr. de elevi
Nota medie privind
Nota medie
Nota medie
Nota medie la
Nota med. an.
Nota medie la
studii
în clasa a
situaţia şcolară la
la proba de
privind situaţia
proba de
la disciplinele la
testarea
IV-a
finele anului şcolar
evaluare
şcolară la finele
evaluare
care s-a susţinut
naţională
anului şcolar
proba de
evaluare
Matematica
Limba de instruire
2015-2016
4
8,00
8,00
7,7
7,5
7,87
7,75
2016-2017
7
7,5
7,5
7,2
7,1
7,28
7,3
CONSTATĂRI :
Evaluarea dinamicii rezultatelor şcolare pentru ultimii trei ani a scos în evidenţă următoarele aspecte :
- procentul prom ovabilităţii este de 100%;
- discrepanţa dintre media de la testarea naţională şi media la finele anului şcolar 2017 constituie 0,2 p u n cte.
RECOMANDĂRI :
• M onitorizarea progresului şcolar prin aplicarea testelor de evaluare iniţiale, de progres şi finale.
CALIFICATIV: BINE
REZULTATELE CHESTIONĂRII PĂRINŢILOR
5
Şedinţa cu părinţii realizată în cadrul inspecţiei instituţionale a scos în evidenţă următoarele rezultate (prezenţi - 12 părinţi din totalul de 16):
Majoritatea părinţilor apreciază condiţiile de învăţare oferite de şcoală drept foarte bune. Din aspectele referitoare la procesul de învăţământ, nu-i
satisfac: baza tehnico materială (15%), modalităţile de evaluare a elevilor (20%), alt aspect menţionat este reorganizarea instituţiei în şcoală primară.
Totodată ei afirmă că copiii au acces la toate spaţiile de educaţie din şcoală în afară de sala de sport. Pentru a sprijini buna desfăşurare a activităţilor

şcolare, părinţii răspund la solicitările dirigintelui (60%), oferă activităţi de voluntariat (40%) şi financiar (30%). Activităţile extracurriculare în care au
fost implicaţi copii sunt: ”Toamna de aur”, serbarea de Anul Nou, 8 Martie, organizarea excursiilor. Părinţii solicită implicarea elevilor în activităţi
sportive, muzicale, teatrale, concursuri şcolare şi cerc de dans (90%). Dacă ar fi să mai aleagă o dată şcoala pentru copilul dumnealor, ei ar fi ales tot
ŞP Iarova din motive că nivelul de instruire este înalt (70%).
IV.
A D M IN ISTRA REA S2___
C O____
L II
_______________________________
Domenii de
m onitorizare
M anagem entul
stra te g ic şi
o p eraţio n al

Surse
/dovezi
PDI
Plan
M anagerial

R egulam ent
ul de
O rdine
In te rn ă
A sig u ra rea
a ctiv ită ţii
9
C onsiliului
P ro feso ral

R eg istru l
de procese
- verbale
Plan
M anagerial

A sig u ra rea
a ctiv ită ţii

R eg istru l
de procese

Constatări

Recomandări

Instituţia nu dispune de Programul de Dezvoltare
Strategică a In stitu ţiei.

De elaborat Planul de
Dezvoltare Strategică.

Planul managerial pentru anul 2017-2018 a fost aprobat la Consiliul
Profesoral nr.1 din 01.09.2017. Dar era necesar de a fi avizat şi de
Consiliul de administraţie al instituţiei. El include Viziunea,
Misiunea, analiza SWOT pe domenii de activitate, obiective
generale, lipseşte analiza reţelei şcolare pe anul de studii 2016 2017 şi anexele cu planificarea şedinţelor CP, CA.

Chestiunea cu privire
la
aprobarea
Regulamentului
de
Ordine Internă se va
aproba la Consiliul de
Adm inistraţie.

C alificativ

Satisfăcător

Regulamentul de Ordine Internă a fost aprobat la şedinţa
Consiliului de Profesoral din 01.09.2017.
Consiliul profesoral este constituit şi funcţionează în conformitate
cu cadrul legal. In anul de studii 2017 - 2018 au fost realizate 3
şedinţe ale CP. Chestiunile propuse spre analiză în tematica
consiliilor profesorale sunt confundate cu cele de la Consiliul de
Administraţie. In portofoliu, materialele nu sunt structurate şi
sistematizate.

De
organizat
documentaţia
CP
în
conformitate
cu
prevederile
Regulamentului -tip de
organizare şi funcţionare a
instituţiilor de învăţământ
primar şi secundar, ciclul
1 şi 2. ’
scopul
realizării
Consiliului de administraţie ca organ de conducere a instituţiei a In
fost instituit prin ordinul Direcţiei învăţământ Soroca nr. 01-27/281 transparenţei decizionale,

Satisfăcător

Satisfăcător

C onsiliului de
A d m in istra ţie
9

- verbale
Portofoliul cu
materialele,
deciziile
aprobate

A sig u ra rea
p a rte n e ria te lo r

Planul
M anagerial

din 17.10.2016, cu reprezentanţi ai cadrelor de conducere şi
cadrelor didactice, ai părinţilor, ai autorităţii administraţiei publice
locale, ai elevilor din clasele liceale. Funcţionalitatea Consiliului
de Administraţie o demonstrează registru cu evidenţa tuturor
proceselor-verbale a şedinţelor Consiliului, care includ: dezbateri,
puncte de vedere ale participanţilor şi hotărârile. Şedinţele
consiliului sunt conduse conform procedurii de preşedintele CA.
Administraţia Instituţiei de învăţământ a dezvoltat pe parcursul
anilor parteneriate care au avut drept scop sporirea calităţii
serviciilor educaţionale. Instituţia este implicată în activităţile
desfăşurate în localitate, de asemenea sunt stabilite parteneriate
după cum urmează:
S Prim ăria ş i Consiliul local;
S Centrul de Sănătate;
S Inspectoratul de p o liţie.
Deşi s-au dezvoltat pe parcursul anilor relaţii de parteneriat,
acestea nu au fost oficializate.

se recomandă a respecta
procedura de publicare
pe panoul informativ a
ordinii de zi şi a
hotărârilor CA;

De încheiat acorduri scrise
de
colaborare
cu
principalii parteneri.

Bine

CALIFICATIV: SATISFĂCĂTOR
Nr
/0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Documente analizate
Regulamentul de ordine internă
Statutul instituţiei
PDI
Proiectul managerial anual al instituţiei
Registrul de ordine şi dispoziţii cu privire la activitatea de bază;
Registrul de ordine pentru elevi
Documentaţia de personal
Procese-verbale ale consiliului profesoral, materialele, deciziile aprobate
Procese-verbale ale consiliului de administraţie materialele, deciziile aprobate
Registrul de evidenţă a orelor absentate şi înlocuite de cadrele didactice

Prezenţa documentelor,
valabilitatea
Valabil/
Da/nu
nevalabil
Da
valabil
Nu
Nu
Da
valabil
Da
valabil
Da
valabil
Da
valabil
Da
valabil
Da
valabil

Calificativul evaluării
Sat.
V

FB

Bine

V

V
V
V
V
V

11.
12.
13.
14.

Documentaţia privind evidenţa contingentului de elevi şi situaţia lor şcolară
Registrul de ev. a fişelor de sesizare a cazului suspect de abuz, exploatare, trafic al copilului
Procesele - verbale ale adunărilor cu părinţii
Procesele - verbale ale Comisiei de atestare şi documentaţia vizând atestarea cadrelor
didactice; portofoliul privind formarea continuă a cadrelor didactice

Da
Da
Da
Da

valabil
valabil
valabil
valabil

V.
« CURRICULUM SI
5 PROCES EDUCAŢIONAL
’
învăţământul prim ar_______ _________________
Constatări
Domenii monitorizate
Cadrele didactice posedă o pregătire ştiinţifico-metodică. La momentul
I. Pregătirea către lecţie :
controlului posedau proiectări de lungă şi scurtă durată, elaborate din
perspectiva ECD. Competenţele specifice au fost selectate corect. Obiectivele
lecţiilor au fost concepute şi corelate cu prevederile curriculare. Conţinuturile
pregătite pentru procesul de predare/învăţare/evaluare au fost eşalonate conform
cadrului de învăţare şi dezvoltare a gândirii critice ERRE.
Orele s-au desfăşurat conform demersurilor educaţionale. Procesul didactic la
II. Desfăşurarea demersului
ore se desfăşoară în cheia învăţământului formativ. Strategiile şi tehnologiile
didactic :
implementate corespund particularităţilor de vârstă, asigurând conexiunile
V S tru c tu ra /tip
necesare. Conţinuturile şi sarcinile au fost formulate clar şi accesibil, fapt care a
V Asigurarea tehnologică
contribuit la creşterea nivelului de comprehensiune a materiei de studiu.
V Asigurarea metodică
Conţinuturile au fost abordate prin prisma inter şi transdisciplinarităţii.
V Caracterul ştiinţific
Evaluarea în linii mari s-a desfăşurat, respectând prevederile metodologiilor
/aplicativ
ECD pentru clasele I - III-a. În cadrul orelor asistate cadrele didactice s-au
V Inter/transdisciplinar
centrat pe evaluarea formativă punctuală. Evaluarea formativă interactivă s-a
V Relaţii interpersonale
V (profesor-elev, elev -elev) desfăşurat în continuu pe parcursul orelor, ceea ce a asigurat înscrierea
feedback-ului în parametrii optimali. Nivelul de implicare a copiilor a fost
V Evaluare
mare. Relaţiile de parteneriat sunt bazate pe sinceritate, susţinere, ajutor
V A p recierea nivelului
de p re g ă tire /im p lic a re reciproc.
a elevilor
III. Transfer : tema de acasă Tema pentru acasă se înscrie în parametrii stipulaţi în actele reglatorii. Cadrele
didactice iau în calcul oportunităţile de aplicare şi transfer a cunoştinţelor
achiziţionate în clasă, prin urmare se asigură continuitatea procesului
5

5

5

V
V
V

Recomandări
Pentru managerul instituţiei:
În perspectivă să verifice
racordarea proiectărilor la cerinţele
ECD;
’

Pentru managerul instituţiei:
Să contribuie la asigurarea
metodică a cadrelor didactice din
perspectiva ECD.
Să creeze condiţii de instruire şi
utilizare a TIC - ului în cadrul
orelor.
Pentru învăţători:
Să lucreze asupra racordării PL şi
PSD la cerinţele MECD;
Să se implice în activităţile de
perfecţionare şi creştere a nivelului
profesional.

IV.Calificativ general

educaţional.
BINE.

Limba străină - limba franceză
Constatări
Domenii monitorizate
Profesorul dispune de proiecte didactice de lungă/scurtă durată, elaborate în
I. Pregătirea către lecţie :
conformitate cu principiile centrate pe copil, formare de competenţe şi a
conceptului de evaluare criterială prin descriptori. Demersul didactic corelează
competenţele, conţinuturile, strategiile şi tehnologiile didactice cu necesităţile
fiecărui elev. Cadrul didactic asigură legătura dintre Curriculum şcolar şi
procesul de evaluare prin descriptori. Proiectarea de scurtă durată este elaborată
în concordanţă cu proiectarea de lungă durată.
Demersul didactic la orele asistate se încadrează în spaţiul ERRE, fapt ce
II.Desfăsurarea
demersului
5
suscită interesul, motivaţia, gândirea critică, atingere de performanţe. Conform
didactic :
documentelor normative profesorul aplică metode şi tehnici specifice fiecărei
S S tru c tu ra /tip
etape al lecţiei.
S A sig u ra rea
Cabinetul este dotat material cu minimul necesar, din punct de vedere tehnic: un
tehnologică
casetofon, dar, profesorul dă dovadă de ingeniozitate şi pragmatism, apelând
S A sig u ra rea m etodică
periodic la propriul telefon mobil pentru a viziona secvenţe video sau imagini.
S C a ra c te ru l ştiin ţific
Însă, aceasta nu este o soluţie permanentă, mai ales, în clasele cu un efectiv mai
/ap licativ
mare de elevi. Auditoriul unde se desfăşoară orele de limbi străine nu este dotat
S In te r/tra n s d is c ip lin a r
cu echipament tehnic necesar.
S R elaţii in te rp erso n ale
Profesorul respectă abordarea învăţării centrate pe elev, promovând astfel o
S (pro feso r-elev, elev învăţare de calitate. Cadrul didactic posedă perfect metodica predării
elev)
disciplinei, prevăzută de planul Cadru şi Curriculum pentru învăţământul
S E v alu are
primar. La fel, se atestă o pregătire ştiinţifică şi metodică relevantă, având la
Aprecierea nivelului de
pregătire/implicare a elevilor bază o experienţă bogată în predarea limbilor străine. Obiectivele sunt
formulate clar, conţinuturile şi strategiile de predare/învăţare/evaluare sânt
selectate în conformitate cu obiectivele trasate. Au fost utilizate şi alternate
judicios diverse forme de activitate :frontal,individual, în grup. S-au corelat
armonios cele patru de prinderi integratoare pentru treapta primară: audiere,
lectură, comunicare scrisă, comunicare orală. Cunoştinţele de gramatică la elevi
nu constituie un scop în sine, ci sunt procesate, exersate integrator ca instrument

Recomandări
A se lucra permanent în vederea
perfectării
şi
personalizării
proiectărilor didactice

A se lucra în continuare asupra
diversificării strategiilor didactice
interactive
A se pune accentul pe dezvoltarea
competenţei de exprimare şi
comunicare orală
A se contribui esenţial din partea
administraţiei
gimnaziului
la
achiziţionarea resurselor didactice
şi mijloacelor TIC
A dota cabinetul cu tehnică
informaţională care este o premiză
iminentă în studiul limbilor străine
A se oferi oportunităţi de implicare
pentru toţi elevii
A se utiliza la lecţii diverse
instrumente reflexive
A utiliza metodele de învăţare
diferenţiată, pentru a reduce
regresul şcolar la elevi

III. Transfer : tema de acasă

IV. Calificativ general

ce ajută la receptarea/transmiterea mesajului pe parcursul orelor de limbă
franceză.
Cunoştinţele asimilate de elevi la l. străine sunt iminente în dezvoltarea
armonioasă a personalităţii acestora. Elevii reuşesc să obţină aceste cunoştinţe
graţie măiestriei pedagogice şi a competenţelor profesionale a cadrului didactic.
Profesorul le oferă elevilor abilităţi şi deprinderi de a realiza transferul de
informaţie. Pe tot parcursul orelor, profesorul apelează, după necesitate, la
cunoştinţele elevilor din cadrul altor discipline, astfel, realizând legătura
interdisciplinară(limbă şi comunicare, ştiinţe socioumanistice)
Profesorul asigură un mediu de învăţare dezvoltativ, creează un climat
relaţional de încredere, solidaritate şi respect, bazat pe echitate şi toleranţă.
Elevii sunt activi, se străduie să reproducă mesajele stabilite, se încadrează
curios în toate formele de lucru propuse de profesor. Marea parte a elevilor se
pregătesc sistematic de ore , însă sunt totuşi elevi ce necesită a fi încurajaţi
insistent să se implice în activităţile din cadrul orelor, cât şi la realizarea temelor
pentru acasă.
Profesorul urmăreşte şi respectă etapele procesului de evaluare criterială prin
descriptori. Aprecierea elevilor se efectuează conform metodologiei ECD.
Elevii sunt evaluaţi permanent, atenţionaţi, corectaţi, îndrumaţi asupra
pronunţării corecte, scrierii corecte, caligrafice şi ortografice. Profesorul se
străduie să asigure corectitudinea, obiectivitatea şi relevanţa evaluării,
analizează în continuu performanţele elevilor, se completează zilnic tabelul de
evaluare al clasei.
Temele pentru acasă propuse la orele de limbă străină, vin în extinderea
cunoştinţelor asimilate la lecţie. Acestea sunt explicate riguros şi dozate corect
conform particularităţilor şi competenţelor elevilor.
BINE

A crea situaţii de învăţare care să
stimuleze formarea abilităţilor şi
competenţelor
de
comunicare(exprimare orală)
A asigura implicarea uniformă a
elevilor, şi evaluarea adecvată a
competenţelor acestora.
A
încuraja
competitivitatea
sănătoasă între elevi, acordând
dozat atenţie tuturor rezultatelor la
învăţătură
A se acorda o mai mare atenţie
elevilor cu probleme de învăţare
prin proiectarea de parcursuri
individuale raportate la prevederile
programelor
A diversifica instrumentele de
evaluare a activităţii elevilor

Nivelul de realizare a standardelor de calitate din perspectiva şcolii prietenoase copilului

l.Dimensiunea „Sănătate, siguranţă, protecţie”
1.1 Instituţia de învăţământ asigură securitatea şi
protecţia tuturor elevilor-14 indicatori

11 indicatori
- 80%

1.2. Instituţia de învăţământ dezvoltă parteneriate
comunitare în vederea protecţiei integrităţii fizice
şi psihice a fiecărui copil - 8 indicatori

6 indicatori 75%

1.3. Instituţia de învăţământ oferă servicii de
suport pentru promovarea unui mod sănătos de
viaţa - 6 indicatori

4 indicatori 67%

2. Dimensiunea „Participare democratică”
2.1. Copiii participă la procesul decizional
referitor la toate aspectele v ieţii şcolare 10 indicatori.

8 indicatori
- 80 %

2.2.: Instituţia şcolară comunică sistematic
şi im plică fam ilia şi comunitatea din 12
indicatori.

10 indicatori
- 83 %

1.1.3. Administraţia instituţiei de învăţământ asigură paza şi securitatea şcolii şi a
teritoriului adiacent acesteia.
1.1.10. .Instituţia de învăţământ dispune de blocuri sanitare (toalete, lavoare dotate cu
apă caldă, săpun şi uscător electric pentru mâini).
1.1.12. Instituţia de învăţământ dispune de proceduri de înregistrare, cercetare şi
rezolvare a plângerilor şi reclamaţiilor elevilor, personalului didactic, familiei etc. cu
referire la încălcarea drepturilor privind siguranţa şi protecţia în şcoală sau pe
teritoriul adiacent.
1.2.3.Instituţia de învăţământ dispune de personal format pentru aplicarea procedurii
legale de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiei
1.2.8. Personalul instituţiei de învăţământ, elevii şi, după caz, părinţii, tutorii /
reprezentanţii legali,autoritatea publică locală şi celelalte instituţii cu atribuţii legale
în acest sens sunt implicaţi sistematic în campaniile de prevenire a comportamentelor
dăunătoare sănătăţii.
1.3.2. Administraţia instituţiei de învăţământ asigură accesul permanent al elevilor /
copiilor la servicii medicale printr-un cabinet propriu sau pe baza unor acorduri de
asistenţa eu unităţi medicale.
1.3.3. Instituţia de învăţământ dispune de condiţii fizice, resurse materiale şi resurse
metodologice pentru profilaxia problemelor psihoemoţionale ale copiilor
2.1.1.Administraţia instituţiei de învăţământ are definite, în pianul strategic şi planul
operaţional de dezvoltare, mecanisme de asigurare a participării elevilor la
soluţionarea problemelor şi luarea deciziilor care vizează direct viaţa lor şcolară.
2.1.5.In instituţia de învăţământ există o structură asociativă a elevilor (consiliu sau
altă formă), aleasă în mod democratic şi auto-organizată (cu liderii aleşi, întâlniri
regulate, planuri proprii de acţiune), care participă la luarea deciziilor cu privire la
toate problemele de interes pentru elevi.
2.2.4. Adm inistraţia instituţiei de învăţăm ânt are încheiate acorduri de
parteneriat şi furnizează evidenţe privind colaborarea cu reprezentanţii
comunităţii pe baza interesului superior al copilului.
2.2.5. A dm inistraţia instituţiei de învăţăm ânt promovează participarea
comunităţii la îm bunătăţirea condiţiilor de învăţare, odihnă şi relaxare şi
petrecere a timpului liber pentru copii.

2.3.: Şcoala, fam ilia si comunitatea îi
pregătesc pe copii să convieţuiască într-o
societate intercultural bazată pe
democraţie - din 10 indicatori
3.Dimensiunea : „Incluziune educaţională”
3.1 Instituţia educaţională cuprinde toţi copiii,
indiferent de naţionalitate, gen, origine si stare
socială, apartenenţă politică sau religioasă, stare a
sănătăţii si creează condiţii optime pentru
realizarea si dezvoltarea potenţialului propriu în
cadrul procesului educaţional. -15 indicatori

3.2 Politicile si practicile din instituţia de
învăţământ sunt incluzive, nediscriminatorii si
respectă diferenţele individuale - 10 indicatori

10 indicatori100%

6 indicatori 40%

7 indicatori 70 %

3.1.1. Planul strategic si cel operaţional al instituţiei de învăţământ cuprinde ţinte si
activităţi specifice de aplicare a politicii statului cu privire la educaţia incluzivă.
3.1.2. Administraţia instituţiei de învăţământ creează structuri, mecanisme si
proceduri de sprijin pentru procesul de înmatriculare si incluziune scolară a tuturor
copiilor.
3.1.4. Administraţia instituţiei de învăţământ elaborează documente manageriale care
reflectă asigurarea serviciilor de sprijin pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale
(CES).
3.1.7. Instituţia de învăţământ dispune de evidenţe clare despre elevii înmatriculaţi,
inclusiv privind mediul familial si condiţiile de viaţă.
3.1.8, Instituţia de învăţământ monitorizează înscrierea copiilor din comunitate la
scoală si frecventarea regulată de către ei a acesteia.
3.1.11. Instituţia de învăţământ monitorizează înregistrarea si evidenţa datelor privind
progresul si dezvoltarea fiecărui elev.
3.1.12. Instituţia de învăţământ face referire la logopezi, psihologi, psihopedagogi etc.
pentru asigurarea serviciilor de sprijin în funcţie de necesităţile copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale.
3.1.14. Fiecare copil cu cerinţe educaţionale speciale are, după caz, în funcţie de
recomandările SAP, un plan educaţional individualizat, curriculum adaptat si/sau alte
măsuri si servicii de sprijin.
3.1.15, Copiii cu dizabilităţi severe, în condiţiile legii, beneficiază de asistent personal
care prestează servicii individualizate necesare mobilităţii si satisfacerii necesităţilor
de bază.
3.2.3.Planurile strategice si operaţionale ale instituţiei de învăţământ (inclusiv ale
structurilor asociative ale părinţilor si elevilor) cuprind, după caz, programe, măsuri si
activităţi care au ca ţintă educaţia incluzivă si nevoile copiilor cu cerinţe educaţionale
speciale.
3.2.6 Instituţia de învăţământ formează colective scolare în mod eficient, asigurânduse respectarea diferenţelor individuale si a cerinţelor legale privind constituirea

3.3 Toţi copiii beneficiază de un mediu accesibil
şi favorabil - 9 indicatori

2 indicatori 20 %

4 . Dimensiunea:,, Eficientă educaţională”
4.1 Instituţia de învăţăm ânt creează
condiţii de organizare şi realizare a unui
proces educaţional de calitate - 8 indicatori
5.Dimensiunea:„E2alitate de gen”
5.1. Copiii sunt educaţi, comunică şi

7 indicatori 88%

claselor
3.2.7. Cadrele didactice aplică, în mod diferenţiat, curriculumul) pentru copiii cu
cerinţe educaţionale speciale conform recomandărilor SAP (prin plan educaţional
individualizat, curriculum adaptat şi/sau alte măsuri şi servicii de sprijin).
3.3.2. Planurile strategice şi operaţionale ale instituţiei de învăţământ (inclusiv ale
structurilor asociative ale părinţilor şi elevilor) cuprind programe şi măsuri privind
asigurarea unui mediu accesibil şi sigur pentru fiecare copii (inclusiv pentru copiii cu
cerinţe educaţionale speciale şi cei capabili de performanţe superioare).
3.3.3. Administraţia instituţiei de învăţământ identifică, procură şi utilizează resurse
noi în vederea asigurării unui mediu accesibil şi sigur pentru fiecare copil (inclusiv
pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale şi cei capabili de performanţe
superioare).
3.3.5. Instituţia de învăţământ asigură un mediu accesibil pentru incluziunea tuturor
copiilor.
3.3.6. Instituţia de învăţământ dispune de spaţii destinate procesului educaţional,
dotate în conformitate cu nivelul de şcolarizare, profilul unităţii de învăţământ
general, rezonabil accesibile pentru toţi copiii, inclusiv pentru cei cu cerinţe
educaţionale speciale (rampe pentru scaunele cu rotile, bare de sprijin şi orientare,
dublarea informaţiei sonore cu cea vizuală etc.).
3.3.7. Spaţiile instituţiilor de învăţământ pot fi localizate uşor prin semnalizarea lor
corespunzătoare.
3.3.8. Instituţia de învăţământ are spaţii destinate serviciilor de sprijin, repartizate,
amenajate, dotate şi adaptate în concordanţă cu natura şi ponderea activităţilor şi cu
nevoile generale şi speciale ale copiilor.
3.3.9. Cadrele didactice utilizează tehnologiile informaţionale şi de comunicare
adaptate la necesităţile tuturor elevilor, inclusiv ale elevilor cu cerinţe educaţionale
speciale.
4.1.5. Consiliul de Administraţie promovează un model eficient de comunicare
internă şi externă cu privire la calitatea serviciilor prestate.

8 indicatori 62 %

5.1.1. Planurile strategice şi operaţionale ale instituţiei de învăţământ cuprind, după
caz, programe, măsuri şi activităţi de prevenire a discriminării de gen

inte relaţionează în conform itate cu
principiile echităţii de gen - 13 indicatori

5.1.3. Administraţia instituţiei de învăţământ oferă tuturor elevilor şcolii şi părinţilor
sau, după caz, tutorilor / reprezentanţilor legali, informaţii complete şi în timp util
privind politicile, programele şi activităţile de promovare a echităţii de gen.
5.1.5. Administraţia instituţiei de învăţământ asigură copiilor, cadrelor didactice şi
părinţilor servicii de consiliere şi orientare în domeniul comunicării şi inter
relaţionării genurilor.
5.1.6. Instituţia de învăţământ asigură formarea cadrelor didactice în privinţa echităţii
de gen.
5.1.7. Consiliul administrativ planifică resurse necesare pentru procurarea
materialelor didactice şi organizarea

TABEL SINTEZĂ
DOMENII EVALUATE
Infrastructura şi resursele şcolii
Managementul instituţiei
Curriculum şi proces educaţional
Nivelul de realizare a standardelor de calitate pentru instituţiile de învăţământ primar, secundar general
Resursele umane
Rezultatele elevilor

CALIFICATIV
Satisfăcător
Satisfăcător
Bine
Satisfăcător
Bine
Bine

ARII DE ÎMBUNĂTĂŢIRE, RECOMANDĂRI (ADMINISTRAŢIE) :
• De elaborat Planul de Dezvoltare Strategică;
• De respectat procedura de publicare pe panoul inform ativ a ordinii de zi şi a hotărârilor CA;
• De organizat documentaţia CP în confo rm itate cu prevederile Regulamentului - tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor
de învăţăm ânt primar şi secundar, ciclul 1 şi 2;
• De încheiat acorduri scrise de colaborare cu principalii parteneri;
• De creat condiţii de instruire şi utilizare a TIC - ului în cadrul orelor;
• De încurajat cadrele didactice în vederea obţinerii gradelor didactice (I, superior), participării la concursul Pedagogul
Anului;
• D ezvoltarea unor activităţi socio-educative integrate pentru părinţi, copiii cărora se află în grupurile de risc, oferirea orelor
de meditaţii;
• De adaptat o sală de clasă pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică;
• De amenajat un bloc sanitar în instituţie.

RECOMANDĂRI CADRELOR DIDACTICE:
• A se lucra perm anent în vederea perfectării şi personalizării proiectărilor didactice;
• A m onitoriza progresul şcolar prin aplicarea testelor de evaluare iniţiale, de progres şi finale;
• A diversifica strategiile didactice interactive;
• A se oferi oportunităţi de im plicare pentru toţi elev ii;
• A se utiliza la ore diverse instrum ente reflexive;
• A utiliza m etodele de învăţare diferenţiată, pentru a reduce regresul şcolar la elevi
• A crea situaţii de învăţare care să stimuleze form area abilităţilor şi com petenţelor de com unicare(exprim are o rală );
• A asigura im plicarea uniform ă a elevilor, şi evaluarea adecvată a com petenţelor acestora;
• A încuraja com petitivitatea sănătoasă între elevi, acordând dozat atenţie tuturor rezultatelor la învăţătură;
• A se acorda o mai mare atenţie elevilor cu probleme de învăţare prin proiectarea de parcursuri individuale raportate la
prevederile program elor;
• A diversifica instrum entele de evaluare a activităţii elev ilo r.

