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jn ^tememl art 4 7(2) a C odului E ducatiei, in baza ordinului D irectiei
amant nr,01-27/23 din 03.02.2017 em it urm atorul
'

ORDIN:

L

1. Se aproba Raportul de evaluare а ШТ ” Ingera§ii” Rudi (Anexa nr. 1).
2. Sec{ia Politici Educa{ionale §i Management, ( resp. E. C retu):
•
2.1 va prezenta Raportul de evaluare in cadrul consffiului profesoral a IET ’’Inserasii”
Rudi;
& *
2.2 va acorda asistenta consultative! institutiei in elaborarea §i realizarea Planului de
remediere ?i Imbunatafire a calitatii educatiei;
У? aS,lgUra Publicarea Raportului de evaluare pe pagina web a Directiei Invatamant
pana la data de 31.03.2017.
,
’
;
2.4 va coordona ?i monitoriza implementarea §i realizarea Planului de remediere si
lmbunatafire a calitatii educajiei;
3. Directorul IET ’’ingerasii” Rudi :
3.1 va elabora in baza recomandarilor, in termen de 2 saptamaini de la primirea■U
Raportului, Planul de remediere ?i imbunat&tire a calitatii educatiei (Anexa nr. 2);
i ' 2 y f y i1? y rapubllcarea RaPortului de evaluare pe pagina web a institutiei pana’la data
de 31.03.2017;
j
..
. 3.3 va asigura realizarea Planului de remediere §i imbunatatire a calitatii educatiei pana la
data de 03.02.2018;
i
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Raport de evaluare
a institufia pre^colara “Ingerasii“ Rudi
A

In baza ordinului nr. 01-27/23
din 03.02.2017, in scopul monitorizarii
calitatii activitatii manageriale §i didactice in institutiile de educatie timpurie, s-a
desfa§urat inspectia frontala in institutia pre§colara din satul Rudi, perioada 06 10.02.2017.
Scopul:
•

Stabilirea modului in care institutia de invatamant general respecta
prevederile legislatiei in domeniul educatiei.

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 com ponent:
• Cretu Elena, specialist superior DI;
A

In rezultatul evaluarii s-a constatat:
Gradinita de copii din satul Rudi functioneaza de 2 ani. A fost renovata prin
intermediul contributiei acordate de Guvernul Romaniei.
Gradinita de copiii din satul Rudi permite institutionalizarea a 45 de copii, insa
la moment sunt inscri§i 38 copii in 2 grupe, limba de instruire - romana.
Programul de activitate a gradinitei este de 10,5 ore, cu 5 zile lucratoare pe
saptamana. Regimul de activitate fiind de la 7.30 - 18.00.
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, Standardele Nationale pentru cadrele didactice.
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Constatari §i aprecieri la nivel gospodaresc
Baza tehnico-materiala a gradinitei este buna, incaperile grupelor nu
corespund intocmai cerintelor sanitaro - igienice, deoarece salile de grupa au mai
multe functii , copiii sunt limitati in spatiu, in aceia§i incapere copiii iau masa,

participa la ac tiv ity , participa la jocuri. Au dormitoare separate. Mobilierul din
salile de grupa e in stare buna, corespunzator varstei copiilor - mese, scaune.
Gradinita se incalzeste cu lemne si carbune.
Sunt amenajate centrele de activitate: §tiinja, Arta, Biblioteca, Joc de rol,
Nisip §i Apa , sunt amplasate la nivelul ochiului copilului. Sunt amenajate
panourile ,,Eu astazi sunt aici”, „Dispozijia 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 menjinut
in ordine, dotat cu echipament sportiv. E nevoie de a construi inca un foisor.
Blocul alimentar este amenajat §i dotat cu utilaj tehnic §i frigorific,
prepararea bucatelor se face la aragaz si cuptor electric ce corespund cerinjelor
sanitaro-igienice. Institutia dispune de depozit pentru pastrarea alimentelor.
Bucatele sunt pregatite corespunzator meniului zilnic, care este intocmit de
directoare impreuna cu asistentul medical §i au certificate de calitate a produselor
alimentare primite.
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Activitatea managerului in asigurarea functionalitatii institutiei
Funcjionalitatea gradinijei satului Rudi este asigurata de managerul
institujiei care la moment isi face studiile pentru a obtine studii superioare,
vechime in munca manageriala 2 ani.
Procesul de organizare §i dirijare a activitajii institujiei este reglementat de
Regulamentul de ordine interna, Statutul institujiei §i Planul anual de activitate al
institujiei, care sunt aprobate la Consiliul pedagogic §i sunt §i aduse la cuno§tinja
angajajilor institujiei.
Planul de activitate include activitaji ce jin cont de necesitajile de dezvoltare
profesionala a cadrelor din institujie.
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 administrajie.
Este prezent registrul de evidenja a documentelor primite de la organele
ierarhic superioare §i a documentelor expediate insojit de mapa cu documentele
primite §i expediate.
La capitolul gestionarea resurselor umane, s-a constatat ca in institujie se
respecta legislajia muncii referitor la perfectarea documentajiei ce jine de personal.
Organizarea procesului educational cu copiii
Activitatea cadrelor didactice
a fost evaluata in baza Standardelor
profesionale najionale pentru cadrele didactice din institujiile pre§colare.

Educatorul din grupa mixtd 3-5 ani.
Analizand documentajia am constatat ca cadrul didactic dispune de :
- Planificarea anuala;
- Planificarea lunar - saptamanala;

-

Date despre parinlii;
Evidenja copiilor;
Caiet de asistari;
Portofoliul cadrului didactic;
Portofoliile copiilor;
Registrul proceselor - verbale ale §edinjelor cu parinlii;
Registrul de evidenja a temperaturii aerului in grupe.

Domeniul A. Conceptia despre copil si educatie timpurie.
Doamna educatoare cunoa§te necesitajile individuale de dezvoltare a fiecarui
copil din grupa. Comunica cu toji copiii pe un ton cald, respectuos ceea ce ofera
incredere, siguranja, securitate. Interacjioneaza cald §i cu respect cu fiecare copil.
Domeniul B. Planificarea invatarii.
Cadrul didactic dispune de planificari, totodata activitajile desfa§urate cu copiii
corespund proiectarii zilnice §i saptamanale. Doamna educatoare organizeaza
activitaji cu copiii, tinand cont de necesitajile §i interesele tuturor copiilor.
Utilizeaza jocul ca forma integratoare pentru stimularea invajarii §i dezvoltarii
copilului.
Cadrul didactic foloseste metodele interactive in activitatile zilei, utilizeaza
pauzele dinamice, nu lipseste nici surpriza zilei. Toate aceste lucruri fac ca
procesul instructiv-educativ sa fie realizat cu succes, obiectivele propuse sa fie
atinse, iar copiii activi, dornici de a cunoaste lucruri noi.
Materialele didactice variaza, iar pentru a evita monotonia cadrul didactic
introduce elemente noi pentru a trezi totodata §i interesul copiilor. La activitaji
doamna educatore nu pune accentul pe competijie §i pe produs, dar pune accentul
pe cunoa§tere, pe construirea relajiilor de cooperare, respecta ritmul propriu de
invajare §i dezvoltare al fiecarui copil.
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Domeniul C. Organizarea invatarii.
Atat in sala de grupa cat §i in antreu sunt expuse panouri §i materiale ce
faciliteaza invajarea. De exemplu panouri ca: ”Calendarul naturii”, „Astazi sunt la
gradinija”. in grupe sunt amenajate centrele de activitate pe interes sau centrele
stimulative §i anume: „Joc simbolic”, ,A rta” , „Biblioteca”, „ §tiinja”.
Domeniul D. Evaluarea invatarii.
Educatoarea 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.
Educatoarea poate aprecia punctele tari si aspectele care necesita imbunatatiri
ale activitatii sale profesionale ca urmare a reflectiei asupra propriei practici.
Cadrul didactic are dorinta de a participa la cursuri de formare continua in
domeniile profesionale specific educatiei timpurii pentru a avansa si a dobandi noi
performante.

Domeniul F. Parteneriatul cu familia.
Doamna educatoare implica parintii in procesul educativ, se fac §edinte cu
parintii, creeaza diverse surse de informare a parintilor despre activitatea copiilor
in timpul programului de lucru etc.
Propuneri:
1.
2.
3.
4.
5.

Studierea permanenta a literaturii metodice de specialitate.
Preocuparea permanenta pentru perfectarea documentatiei.
Sa pastreze un registru cu datele culese in urma observarii copilului.
Sa participe la seminare, sa urmeze cursuri de perfectionare.
Sa utilizeze TIC -u l in activitate.

La grupa respectiva mai activeaza un tanar specialist, cu vechime in munca de
doi ani, un educator ce necesita multa dragoste si daruire pentru profesia pe care sio ales-o. In urma controlului, s-a depistat:
• Nu dispune de portofoliul educatorului
• Proiectarile nu corespund cerintelor
• Educatorul nu cunoaste modalitatile de organizare a lucrului cu copiii in
centre
• Nu se folosesc materiale ilustrative, mesajul zilei lipseste
Propuneri:
1.
2.
3.
4.

Sa perfecteze portofoliul educatorului
Sa asiste la colegi si sa preia bunele practici
Studierea permanenta a literaturii de specialitate
Sa participe la seminare raionale

Educatorul din grupa mare, pregatitoare 5-7 ani.
Doamna educatoare activeaza in institutia pre§colara din s. Rudi ca educator la
grupa mare, pregatitoare. Analizand documentatia am constatat ca cadrul didactic
dispune de :

-

Planificarea anuala;
Planificarea lunar - saptamanala;
Date despre parinjii;
Evidenja copiilor;
Caiet de asistari;
Portofoliul cadrului didactic;
Portofoliile copiilor;
Registrul proceselor - verbale ale §edinfelor cu parinjii;
Registrul de evidenja a temperaturii aerului in grupe.

Domeniul A. Conceptia despre copil si educatie timpurie.
Cadrul didactic cunoa§te necesitafile 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 invafarea §i dezvoltarea copilului, d-na educatoare folose§te
jocul in activitate , deoarece anume prin joc reu§im sa construim o reala sursa de
cunoa§tere.
Domeniul C. Organizarea invatarii.
Forma de organizare a activitafilor pe care educatoarea le-a ales pentru a
lucrat cu copiii a fost atat frontal cat §i individual, dar §i in grupuri mici. Nu a
lipsit momentul surpriza la inceputul activitafii. S-au folosit diferite materiale
didactice in activitafile petrecute cu copiii. Pentru stabilirea unei imagini clare §i
corecte asupra performanjelor copiilor se aplica mai multe forme de evaluare.

Domeniul D. Evaluarea invatarii.
Cadrul didactic colecteaza fi§ele de lucru, desenele fiecarui copil in portofoliul
copilului,iar la sfarsitul zilei parintii fac cunostinta cu lucrarile copiilor sai
( lucrarile sunt atasate la panoul informativ pentru parinti ).
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 practice.

Domeniul F. Parteneriatul cu familia.
Din discujie cu educatoarea si parintii am injeles ca legatura dintre familie §i
gradinija este una destul de buna. Parinjii sunt receptivi la cererile educatoarei, se
implica in procesul educajional al copiilor, se implica in luarea deciziilor.

Propuneri:
1.
2.
3.
4.
5.

La planificare sa se jina cont de interesele §i nivelul de implicare a copiilor.
Studierea permanenta a literaturii metodice de specialitate.
Studierea §i utilizarea in cadrul activitajilor a metodelor interactive.
Studierea §i practicarea lucrului in centre cu copiii.
Preocuparea permanenta pentru perfectarea documentajiei (sa se atraga
atenjie la portofoliul educatorului, la portofoliul copilului.)
6. Sa pastreze un registru cu datele culese in urma observarii copilului.

Urmarind obiectivul imbunatatirii starii de lucruri in
invatamant se propune:

•
•
•
•

•

•

aceasta institutie de

Obiectivele operajionale sa fie formulate conform cerinjelor reie§ind din
obiectivul de referinja propus spre realizare.
Sa se implice familia permanent in luarea de decizii privind dezvoltarea §i
educajia copiilor.
in cadrul activitajilor sa se utilizeze diverse strategii moderne care sa
contribuie la invajarea activa, la formarea de deprinderi §i abilitaji.
Participarea cadrelor didactice la diverse formari din propria inijiativa,
reie§ind din rezultatele autoevaluarii §i evaluarii in baza Standardelor
profesionale.
Sporirea numarului de asistenje (cel pujin 1 pe zi) §i cre§terea acestei forme
de dirijare §i control trebuie sa reprezinte punctul de reper in activitatea
manageriala.
De reparat foisorul existent si de construit inca un foisor pentru o grupa.

Emis: Cretu Elena, specialist superior Di
Coordonat: Gh. Donos, sef Di Soroca
'
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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

