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1LLL&&Ă
to Raportul inspecţiei frontale nr.10 al Direcţiei, învăţământ, Tineret şi Sport Glodeni,

SefDÎTS:

realizată în Şcoala Primară Grădiniţă Clococenii Vechi, comuna Balatina, raionul Glodeni
Partea
1.(1

Scop, obiective generale, principii, criterii, forme de evaluare, domenii, indicatori, perioada, în baza cărui ordin, acte legislative

în temeiul aricolului 141 p. b) din Codul Educaţiei al RM, conform Planului complex de activitate a DITS G lodeni, pe anul 2017 - 2018 , a
ordinului nr. 360 din 13.10. 2017, cu referire la controlul frontal în Şcoala Primară Grădiniţă Clococenii Vechi şi în scopul evaluării utilizării
resurselor umane şi materiale, a nivelului de formare, dezvoltare a personalităţii elevului, activităţii cadrelor didactice, managementului şcolar, în
perioada 16.10.17 —31.10.17 s-a desfăşurat inspecţia frontală, care a avut la bază
Scopul:
Asigurarea accesului, relevanţei şi calităţii procesului educaţional în instituţia şcolară
Obiective generale:
Respectarea cadrului legislativ şi normativ;
Evaluarea calităţii ofertei educaţionale,
Evaluarea nivelului de atingere a standardelor educaţionale,
Realizarea funcţiilor manageriale în instituţia şcolară: planificare/ prognozare;organizare/ dirijare; control / evaluare şi monitorizare;
Stabilirea nivelului de realizare a politicii educaţionale de stat în domeniul învăţămîntului;
Acordarea asistenţei metodice.
Dimensiunile de organizare şi desfăşurare a evaluării s-au selectat în conformitate cu
Standardele de calitate pentru instituţiile de învăţămînl primar şi secundar general din perspectiva Şcolii Prietenoase Copilului
1) Sănătate, siguranţă, protecţie:
2) Participare democratică;
3) Incluziune educaţională;
4) Eficienţa educaţională;
5) Educaţie sensibilă la gen.
Metode utilizate în timpul evaluării:
1) Observarea sistematică a activităţii desfăşurate de manageri, cadre didactice, elevi;
2) Asistenţe la ore didactice, ore de dirigenţie şi activităţi extracurriculare;
3) Studierea documentelor şcolare;
4) Analiza reuşitei academice şi a performanţelor şcolare;
5) Aplicarea de teste, chestionare, discuţii.
Domeniile/ indicatorii:
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Partea
a TT-a.

1. Management
2. Capacitate instituţională
3. Proces educaţional
Acte normative, documente reglatorii în procesul evaluării instituţiei de învăţământ: art.45 (2t 3), art.47 (t) şi ari. 141 (1) din Codul Educâţiei, /
Hotărîrea Guvernului R.Moldova , nr. 404 din 16.06.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a organului local de
specialitate in domeniul-învăţământului; Regulamentul tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi 11,
aprobat prin Ordinul 235 din 25 martie 2016 al Ministerului Educaţiei. 1lotărîrea Guvernului nr.543 din 07.05.2003 Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind inspecţia
Şcolară, Standardele de competenţă profesională a cadrelor de conducere, 22 iunie 2016.
Date generale despre instituţie
1. Şcoala are o capacitate de 164 de elevi
2. Şcoala nu dispune de spaţii neutilizate
3. Şcoala dispune de următoarele facilităţi:
- Bibliotecă -1
- Teren de joacă amenajat-1
- Cantină- 1
4. Şcoala dispune de: 2computere, 1 laptop; 2 imprimante.
5. Şcoala dispune de manuale şcolare după arii curriculare
- Limbă şi comunicare - cu 100% din necesar;
- Matematică şi ştiinţe - cu 100%;
- Educaţie socioumanistică - cu 100%;
Elevii şi personalul şcolii
6. Numărul de elevi şi de clase:
- anul curent: 4 clase : 26 elevi (învăţământ primar-simultan - 26), 1 grupă mixtă de virstă 3-6 ani - 28 copii
Total copii/elevi 54
7. Şcoala funcţionează intr-un schimb cu instruire simultană.
8. Numărul de elevi promovaţi in anul şcolar anterior:
- invăţămant primar -26 - 100%;
- evaluarea finală clasa a 1V-a - 7- 100%;
Limba romana- media 8, matematica - media 8
9. Numărul de cadre didactice existente in şcoală: total -5 cadre didactice: 3 invătători, 2 educatori cu sarcina incompletă
2 studii superioare, gr. Did. 2, 3 studii medii de specialitate, virsta medie - 33,8 ani
11. Personal de conducere, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic:
- personal de conducere - 1 persoane;
- personal didactic - 4 persoane;
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Partea
a III a

- personal nedidactic -3
12. Personal de conducere şi cadre didactice, calificări şi titluri suplimentare:
- cadre didactice cu grad didactic doi - 2 persoane;
13. Formarea continuă a personalului instituţiei:
2015- 2016: cursuri de formare continuă - 2 persoane;
2016- 2017 : cursuri de formare continuă - 2 persoane;
Constatări: conform dimensiunilor, domeniilor şi indicatorilor (ord.nr. 970/14.10.2013)

Domeniul 1. Managementul şcolar, managementul calităţii, dezvoltarea instituţională, eficienţa atragerii şi folosirii resurselor
(umane, financiare, materiale şi informaţionale), respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor
Consta tări/Aprecieri:
în instituţie există regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei de învăţăţământ, dar nu este elaborat în baza Regulamrntului-tip de
organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ primar, secundar aprobat prin ordinul ME nr.235 din25.03.16.
Programul de dezvoltare instituţională există în instituţie , în program este făcută analiza procesului edicaţional pe 3ani şi analiza SWOT,
sunt trasate obiectivele strategice şi activităţi concrete pentru realizarea lor pe parcursul a 5 ani. în planul strategic se atestă Analiza
rezultativităţii pe ultimii 3 ani. Planul strategic conţine domeniile ce vizează : Programe de dezvoltare a resurselor umane, extinderea
perleneriatelor cu comunitatea , programe de dezvoltare a bazei materiale, crearea bazei de date favorabile unei instruiri. Proiectul conţine
secţiunile ce indică: rezultatele aşteptate , activităţi , termen de realizare, grupul ţintă, responsabilii, resursele ele.
Totuşi analiza SWOT nu cuprinde toate aspectele din şcoală, iar o parte din punctele slabe identificate nu se regăsesc în plan cu măsuri de
remediere. Planul nu prezintă perspectiva de dezvoltare a instituţiei pe baza diagnozei şi analizei socio-economice, a nevoilor de educaţie la
nivel local, a evoluţiei previzibile pe termen mediu; iar indicatorii de performanţă, de rezultat, de progres şi de eficienţă
lipsesc.
Managerul abordează un stil democratic, cu un grad ridicat de responsabilitate şi responsabilizare cu acent pe transparenţa deciziilor şi prin
modul cum încurajează formarea continuă a cadrelor didactice.
Proiectul anual managerial există.
în plan se include controlul intern, se propun spre evaluare atât aspecte ce ţin de învăţămîntul primar cât şi preşcolar.
Este indicată tematica şedinţelor Consiliului profesoral şi Consiliului de Administraţie,
în instituţie există Registre de ordine
Cu privire la aclivilatea de bază şi Fluctuaţia elevilor.
Registrele sunt sigilate şi numerotate, ordinele se înscriu regulat.
Procesele verbale ale Consiliului Profesoral şi de Administraţie se scriu regulat, există materialele şedinţelor.
Tematica şedinţelor CA este elaborată în conformitate cu atribuţiile CA.
în instituţie există registrul de evidenţă a orelor absentate şi înlocuite de cadrele didactice care este completat sistematic.
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Instituţia are elaborat un buget, dar nu este afişat pe panoul informaţional al instituţiei. Se menţionează în plan pozitiv că sunt determinate
evaluări la disciplinele de studii propuse de direcţia şcolii.
Nu au fost identificate acte ale controalelor organelor ierarhic superioare.
Directorul şcolii defectuos coordonează activitatea instituţiei cu organele ierarhic superioare. Informaţiile solicitate nu sunt prezentate în
termenii stabiliţi. Nu se ţine cont de conţinutul circularelor şi nu se organizează activităţi, acţiuni, consilii, şedinţe, deoarece evidenţa
circulaţiei corespondenţei este defectuoasă din cauza lipsei conexiunii la internet.
Primirea, înregistrarea, corespondenţei, controlul îndeplinirii indicaţiilor, dispoziţiilor nu se realizează optim.
Se recomandă administraţiei şcolii să se preocupe permanent pentru evidenţa corespondenţei şi asigurarea executării ordinelor.
Aspecte ce trebuie îmbunătăţite:
Regulamentul de funcţionare a instituţiei să fie elaborat în baza regulamentului- tip şi să fie aprobat la şedinţa CP.
Programul de activitate nu este elaborat conform cerinţelor, nu are la bază un cadru legislativ şi normativ, în el nu se regăsesc toate
domeniile, nu sunt indicaţi termeni concreţi dc implementare, responsabili , costuri pentru implementare. Nu se indică indicatorii de
performanţă. Nu este efectuată analiza PEST în programul strategic. Nu este aprobat la Consiliul de Administraţie, nici la şedinţa
Consiliului Profesoral şi nici reactualizat la şedinţa Consiliului Sătesc Balatina.
Se propune pentru viitor administraţiei să întroducă în Programul Strategic mai multe aspecte care ar oglindi situaţia reală a şcolii, iar în
continuare ar îmbunătăţi activitatea instituţiei.
Planul de dezvoltare este stabilit, dar monitorizarea implementării cu succes a acestuia este intermitent şi pe alocuri superficial;
Proiectul anual nu este elaborat în conformitate cu Planul de dezvoltare instituţională conform cerinţelor actuale , nu este făcută o analiză a
procesului educaţional pentru anul 2 0 16-2017 , nu există analiza S WOT . La momentul verificării nu era anexat raportulfinal pentru anul
de studii precedent, obiectivele trasate pentru noul an de studii reieşind din cele ale D/TS Glodeni şi ME.
Administraţia instituţiei se străduie să algoritmizeze Planificarea operaţională pe domenii de activitate, dar nu se ţine cont de obiectivele
generale, care trebuiesc operaţionalizate în obiective clare pe domenii de activitate.
în controlul intern nu se indică tipul controlului. Tematicile controalelor sunt prea largi nu are o formulare clară nu se includ aspecte
concrete de evaluare. Ccontrolul intern, trebuie să fie cunoscut tuturor cadrelor didactice şi trebuie să fie afişat ori în cancelaria
şcolară,ori în cabinetul metodic, trebuie să fie întocmit şi un grafic dc asistenţe la ore a directorului pentru anul şcolar 2017/2018.
Monitorizarea şi îndrumarea cadrelor didactice trebuie să se realizeze şi prin asistări, ce se vor finaliza cu propuneri, sfaturi şi evidenţierea
specificului în predare, s-a constatat că orele asistate sunt insuficiente la număr.
Registrul de evidenţă a personalului nu există.
în Registrul de ordine Cu privire la activitatea de bază nu se regăsesc ordine cu privire la activitatea de bază a instituţiei, majoritatea
ordinelor sunt cu privire Ia personal: angajare , concediere, premiere.
Ordinele emise nu au la bază un act legislativ sau normativ .
Se emit ordine de testare motrică a elevilor din clasa IV-a , care deja de 3 ani nu mai este pusă în aplicare.
Nu se respectă o continuitate a executării ordinelor. Nu s-au atestat ordine de delegare la seminarele raionale, ordin de aplicare a HG, privind
aplicarea noilor reguli de ortografie, ordin privind desfăşurarea zilei internaţionale a comemorării victimelor accidentelor rutiere, ordinul prin
care se solicită organizarea măsurilot în Cadrul Campaniei 16 zile de acţiuni împotriva violenţei, ordin ce prevede constituirea comisiei de
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şcolarizare , ordinul nr. 161 din 20 aprilie 2017, de organizare a zilei uşilor deschise, activitate de comemorare a trecerii în nefiinţă a lui Ion
şi Doina Aldea Teodorovici, nu s-a identificat ordinul nr.227 din 29.05.2017, colectarea datelor cu referire la testările naţionale şi a datelor
chestionării elevilor, desemnarea administratorului şi responsabilului SIME, nu se respectă ordinele şi dispoziţiile referitor la discutarea
proiectelor regulamentului, a Cadrului de referinţă, a noului proiect de remunerare a cadrelor didactice şi de conducere, a organizării
conferinţei în instituţie şi a atelierelor de dezbateri, cât şi procesarea acestora.Nu se atestă nici ordine de desfăşurare a şedinţelor metodice
din interiorul instituţiei, nici ordine de desfăşurare a evaluărilor interne, cu ulterioarele ordine de plasare a calificativelor. Se propune
instituţiei să emită ordine în urma verificării disciplinelor în baza unor fişe de monitorizare, fişe de asistenţe, probe dc evaluare, analize a
rezultatelor lucrărilor de evaluare, în rezultatul de monitorizare a nivelului calităţii demersului educaţional la nivel dc profesor, disciplină de
studiu, comisie. în Registrul elevilor să se oglindească rezultatele activităţii diriguiţilor de clasă şi respectiv a elevilor. Toate ordinele emise
conform acestor cerinţe vor servi drept suport pentru acumularea creditelor necesare pentru procesul de atestare.
în formularea deciziilor CP se fac formulări incorecte. Deciziile hu sunt luate după fiecare întrebare discutată , nu se formulează corect, nu
se indică persoane responsabile, termeni concreţi , nu se dau aprecieri .
în procesul verbal nu sunt indicate persoane ce au luat cuvântul în dezbateri, nu sunt luate decizii de revenire la unele întrebări.
Se confundă noţiunea de schemă orară cu regim de activitate.
în schema orară nu se regăsesc nici la o clasă ore opţionale.Nu există o transparenţă buget planificat/ buget executat.
Ordinele de personal şi ordinele de bază sunt înregestrate în un sîngur registru.
unele ordine nu sunt formulate corect, conform Codului Muncii.în ordinele de angajare şi eliberare nu se idică articolile necesare din Codul
Muncii. Unele ordine nu-s aduse la cunoştinţă persoanei vizate . în unele ordine sunt indicate art. din Codul Muncii care sunt abrogate sau
nu existăţart. 91 al.2) în Codul Muncii. Ordinele privind eliberarea unor angajaţi nu se bazează pe formulările corecte ale Codului Muncii
(concediere,demisie,încetarea contractului individual de muncă). Ordinele de concediul anual nu sunt aduse la cunoştinţa persoanelor vizate.

Domeniul 2. SĂNĂTATE, SIGURANŢĂ, PROTECŢIE
Alimentaţie:
Meniul model este alcătuit corect, cu repartiţia produselor pe bucate, este coordonat cu CSP Glodeni, meniurile zilnice nu corespund
meniului model. Meniul de repartiţie zilnic nu se alcătuieşte corect, produsele alimentare se scriu pe întreg meniul zilnic, dar nu separai
pentru fiecxarc fel de bucate (zahăr total, dar trebuie pentru ceai aparte şi pentru terci aparte). în lista de acumulare a produselor alimentare
lunare cantitatea produselor alimentare lunare nu este indicată în aceeaşi unitate dc măsură. Preţul real al unui dejun la şcoală constituie 9
lei 40 bani, norma fiind de 7 lei 80 bani. în grădiniţă în luna septembrie copiii s-au alimentat de 18 lei şi 18 bani - norma 21 lei. în instituţie
nu este organizată o alimentaţie raţională şi echilibrată, din cauza că nu este lucrător medical.Persoana care pregăteşte bucatele are un volum
de muncă enorm , căci trebuie să asigure cu mîncare atât grădiniţa, cât şi clasele primare şi de aceea bucatele din peşte şi carne, ce necesită
mai mult timp nu pot fivariate. Produsele se primesc cu certificate de calitate, se păstrează conform indicaţiilor igienico-sanitare. Registrul de
triere este incomplet. Baza materială a instituţiei permite organizarea unei alimentaţii de calitate.
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Buget
planificat
pentru
alimentaţie

Buget
aprobat

34400,00

34400,00

Buget executat

Total elevi
alimentaţi din surse
bugetare

Media alocaţiei per
elev, per zi

34400,00

26

7,98

Protecţia şi securitatea muncii
Securitatea şi sănătatea în muncă este dirijată de către, responsabilul pentru protecţia muncii. In instituţie este prezent planul de organizare
a protecţiei muncii pentru anul 2017-201 8. Chestiunile ce ţin de securitatea şi sănătatea în muncă au fost discutate la CA.Sînt realizate
măsurile conform legii de guvern. Se efectuază instrucţiuni privitor la securitatea şi sănătatea în muncă, elaborate în cadrul
instituţiei.împuternicitului i sc acordă cele 2% pentru lucrul depus. în instituţie sint prezente şi completate registrele cu instructaj
preventiv,la loeul de muncă, periodic.Accidente între angajaţi şi elevi nu au avut loc.Este asigurată plata sporurilor de compensare pentru
munca prestată în condiţii nocive, conform cerinţelor. Exista 4 stingătoare , planul de evacuare este la loc vizibil si semnat de director.ln
sălile de clasa , coridoare,blocul alimentar se respectă normele sanitaro igienice:temperatura,umiditatea,iluminarea. Aparatajul electric este
protejat, majoritatea prizelor, întrerupătoarelor si panourilor electrice au tensiunea indicata. In cantina exista liota de aerisire. Buteliile de gaz
sint amplasate în exterior conform regulilor securităţii muncii.

Bine

Recomandări: I .De amplasat semne convenţionale care lipsesc la unele întrerupătoare prize şi panouri electrice,de corectat semnele
amplasate 220V si nu 220 W.
2. De aplicat stampila instituţiei.
bine

Domeniul 3. CALITATEA PROCESULUI EDUCAŢIONAL

Trea
pta
şcola
ră

Numărul
elevilor la
începutul
anului
şcolar
(10.09)
to ta
1

fet
c

Numărul
elevilor
la
sfârşitul
anului
şcolar
(31.05)
tot
al

fete

însuşesc pe note medii
Numărul
elevilor ce
reuşesc la
toate
disciplinele

total

fete

Calificative

Note medii

7.00 7.99

8.00 - 8.99

10

Foarte bine

Bine

Total
I-IV

28

5

26

5

26

5

1

7

8

3

7

Rezultatele şcolare la testarea naţională în învăţământul primar, anul 2015-2016/2016-2017

Nota m edic p rivin d
situaţia şcolară la
finele an u lu i şco lar

Nota medic la proba
de evaluare

N u m ăru l de elevi care
au susţinut proba de
evaluare cu note mai
m ici de 5

Nota medie p rivin d
situaţia şcolară la
finele an u lu i şco lar

M atem atica

8, 0/8

8, 0/8

Nota medie la
proba de
evaluare

N um ărul de elevi care au
susţinut proba de
evaluare cu note mai mici
de 5

ăm ba de instruire
8,5

8,2

învăţătoarele au elaborate proiectările de lungă durată conform cerinţelor.
Proiectele au fost discutate la şedinţa Comisiei metodice, sînt coordonate şi vizate de directorul instituţiei. Pe foaia de titlu sînt făcute
totalurile referitor la repartizarea orelor pe semestre. Sînt proiectate lucrări de evaluare iniţială, formative şi sumative. Proiectele sînt
elaborate estetic , culese la calculator.
învăţătoarele elaborează proiectări de scurtă durată cu toate elementele necesare unei proiectări de scurtă durată : subcompetenţe, obiective,
strategii, proiectările sînt elaborate shematic.
Conţinuturile curriculare şi strategiile didactice sînt selectate şi structurate corect, ţinînd cont dc particularităţile de vîrstă ale elevilor.
Proiectarea didactică nu este elaborată în baza cadrului ERRE, dar este specificat lipul lecţiei şi respectiv etapele de realizare,
în proiectarea de lungă şi scurtă durată este proiectată evaluarea rezultatelor şcolare.Probele de evaluare sînt elaborate în conformitate cu
curricumul disciplinar , conform cerinţelor cu barem de corectare, barem de notare. Evaluarea rezultatelor se realizează prin descriptori .La
obiectul limba română şi matematică elevii clasei 11-a sunt apreciaţi la probele dc evaluare sumative prin calificative.învăţătoarele respectă
Metodologia de evaluare prin descriptori. Calificativele obţinute sunt trecute cu acurateţe în catalogul clasei.
Pentru realizarea conţinuturilor curriculare şi formare de competenţe învăţătoarele aplică în cadrul orelor metode şi forme de lucru care pun
elevii în situaţia de a crea , a gîndi , a analiza , a face concluzii. Activităţile de învăţare sînt variate şi sînt realizate prin aşa metode ca
conversaţia, explicaţia , dictarea , problematizarea, algoritmizarea, jocul didactic, analiza, tehnica Păiangenul, Acrostihul. Tehnica Arborele
Forme de lucru aplicate: individual, în perechi, în grup. Pentru sporirea motivaţiei . Elevii se încadrează activ în lecţie, manifestă interes

pentru învăţare.
învăţătoarea, explică elevilor sarcinile şi modalităţile de lucru, folosind un limbaj adecvat.Utilizează raţional timpul şi spaţiul, la toate
activităţile, corect dozează timpul.
Temele pentru acasă se dau cu explicaţie şi se dozează corect.
învăţătoarele dispun de unele suporturi didactice planşe, fişe elaborate personal care facilizează procesul de învăţare.
Activitatea de evaluare este realizată prin descriptori. Pentru evaluare şi autoevaluare învăţătoarea foloseşte culorile ( verde --FB, galben-B,
roşu -S)
Catalogul şcolar este completat cu acurateţe, conform instrucţiunilor, înscierile (acute corespund cu proiectările.
Concluzii :
Activitatea învăţătoarelor se apreciază cu calificativul ’’bine”.
Lecţiile de limba franceză
Sunt realizate calitativ. învăţătoarea respectă norma literară, are o clicţie corectă, mobilizează elevii Ia diferite activităţi interactive favorizând
elevilor deschiderea spirituală spre necunoscut, reuşind să convingă elevii că limba străină are valoare.Doamna implementează evaluarea
criterială, reuşeşte să-i facă pe elevi să emit judecăţi dc valoare.Elevii efectuează activităţi de numărare, ştiu să-şi prezinte familia utilizînd
adjective posesive. Elevii aplică regulile de citire.Elevii mai slabi întîmplpină dificultăţi Ia pronunţia unor cuvinte, la înţelegerea sensului
unor cuvinte. Se apreciază cu calificativul foarte bine.

Rezultatele probei de evaluare au scos în evidenţă unele aspecte ce trebuie îmbunătăţite.
La obiectul matematică să se atragă atenţia la unele formulări şi explicaţii corecte pentru a nu duce copiii în eroare.
La rezolvarea problemei sc comit mici greşeli ştiinţifice şi metodice.
La lucrul în grup nu se lucrează în grup, ci fiecre elev rezolvă separat sarcina pusă în faţa grupului. Nu se prezintă produsele grupului pentru
toată clasa.
Nu întotdeuna se operează cu termenii matematici .
Se fac doar unele încercări de implementare a ECD
Elevii nu dispun de portofolii cu fişe de lucru, produse elaborate unde este oglindită aplicarea ECD.
în instituţie lipseşte şi nu se aplică la ore TIC
Nu toţi elevii sînt obiectivi în apreciere ( de comentat şi motivat aprecierea făcută ) pentru a forma la elevi deprinderi de apreciere obiectivă.
La evaluărea sumativă la limba română lipseşte calificativul la 1 elev.
Recomandări :
Toate explicaţiile să fie formulate corect, să se corecteze sistematic greşelile elevilor argumcntîndu-se ştiinţific răspunsurile .
Să se respecte melodica rezolvării problemei
Să se opereze sistematic cu terminologia matematică.
Pentru implementarea ECD cu succes să studieze Ghidul dc implementare a ECD, să se asiste la colegi pentru schimb de experienţă.
Să includă în proiectarea de lungă durată standardele de eficienţă a învăţării.
Să respecte instrucţiunile de completare a catalogului şcolar, (trecerea calificativelor de la evaluările sumative la toţi elevii timp de 5 zile).
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De dezvoltat competenţele de scriere , pronunţie, vorbire în limba străină, prin diferenţierea învăţării,prin implementarea metodologiei de
evaluare prin descriptori.
bine
Activitatea educatorilor
Fiecare educator dispune de plan lunar şi zilnic, majoritatea lucrului educativ este planificat prin metoda proiectului, harta lui este
accesibilă şi părinţilor, care contribuie personal la realizarea lui. Educatorii dispun de unele materiale didactice, confecţionate personal sau în
colaborare cu părinţii, altele fiind donate de „Proiectul Parteneriat Global pentru Educaţie”, în unele cazuri educatorii profită de obiecte vii,
surprise, important este că se observă interesul părinţilor pentru viaţa copilului în grădiniţă: ei participă la activităţi, la momente de regim,
sărbători.
Conform planului, procesul educaţional cu copiii este organizat în temeiul Curriculum-ului , a SÎDC, SNP standardelor prevăzute pentru
copii, a glodurilor de specialitate, la finele anului trecut de studii a fost organizată monitorizarea pregătirii copiilor de 6 ani către debutul
şcolar. Analiza rezultatelor, comparativ cu anul precedent, denotă 0 atitudine mai obiectivă faţă de acest proces. Discuţia cu cadrele
didactice, referitor la obţinerea rezultatelor în domeniul realizării Standardelor, a convins că cadrele didactice au învăţat cum să coreleze
indicatorii din instrument şi SÎDC, pot propune copiilor practici de sprijin. Totodată: educatorilor le revine o muncă mai profundă în vederea
corectitudinii ce ţine de acumularea datelor şi completarea fişei de dezvoltare a copilului. Pentru a dezvolta gîndirea logică, critică,
creativitatea, imaginaţia copilului, este nevoie dc a lărgi spectrul de materiale didactice distributive pentru copii, agenda educatorului
necesită completare a tuturor rubricilor, necesită valorificare Registrului de reflecţii, contribuţia părinţilor la viaţa copiilor din grădiniţă
necesită agitare.
Vizitele efectuate la momentele de rutină, la activităţile organizate de educatori cu copiii au permis a conchide că educatorii: au creat
condiţii favorabile pentru mediul fizic care este: securizant, în unele cazuri intrigant pentru copii, atractiv, mediul fiind eficient utilizat în
scopuri educative în mod individual, în grup şi frontal. Educatorii grupei realizând proiectul „Toamna”(subproiecte: „Toamna în pădure”,
„Pădurea şi vieţuitorii ei” a reuşit să realizeze obiectivele planificate, cointeresîndu-i pe copii prin străduinţa sa de stimulare Ia copii a
activismului, de propunere a sarcinilor interesante, de motivare prin cuvinte de laudă, apreciere, încurajare, ajutorare. Educatoarele , lucrând
la aceste subproiecte, s-au axat pe:mesajul zilei, evocare, realizarea sensului, reflecţie, extensie, important este că ambele educatoare pot
atent cu răbdare asculta Copilul.
Astfel provoacă dezvoltarea creativităţii lui verbale, creează starea de bine pentru a-l descătuşa, a-l ajuta să ducă lucrul la bun sfirşit,
copiii sunt obişnuiţi să propună diverse situaţii de care sunt impresionaţi . Produsul final al lucrului copiilor a fost creativ şi dezvăluie tema
propusă : Copiii au desenat, au aplicat „Bîrlog pentru urs; au lucrat la o lucrare comună „Pădurea şi animalele ci”; fise cu decodificarea
cuvintelor; fise cu unele date referitor la cercetarea organizată;(cercetarea Iepuraşului).
D-nelor educatoare li s-a propus: să contribuie permanent la respectarea de către copii a regulilor prevăzute pentru grupul de copii
(afişate), astfel altoindu-le comportamentul disciplinat atît de important pentru un viitor cetăţean , elev;
-să extindă competenţele metodice cu referire la metodologia lucrului copiilor în centrele educaţionale;
-să prelucreze tehnica vocii proprii şi a copiilor.
-să contribuie eficient la dezvoltarea vocabularului copiilor, lucrul permanent cu dex-ul.: - Conţinuturile propuse copiilor în cadrul activităţii
integrate „Animalele pădurii”(Surpriza- iepuraşul,jocurile didactice„Punguţa fermecată” şi „Ursul doarme şi visează”, mesajul zilei,________

„Tehnica viselor”(simplificată), activitatea copiilor în 3 centre educaţionale, chiar dacă nu au reuşit precum îşi dorea educatoarea- toate au
contribuit la învăţarea temei noi, copiii au rămas mulţumiţi. Calificativele obţinute de educatoare sunt „bine”.
Domeniul 3. Activitatea extracurriculară
Activitatea extracurriculară în şcoală are menirea de a crea în instituţie un mediu favorabil realizării obiectivelor educaţionale stipulate de
Codul Educaţiei, Concepţia Educaţiei în Republica Moldova, HG nr.270 din 08.04.2014 „Instrrucţiunile privind Mecanismul intersectorial
de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea,asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării,
exploatării şi traficului alte acte legislative şi normative din domeniu, coordonînd în acest scop eforturile corpului profesoral, ale părinţilor,
agenţilor educaţionali din comunitate.
în şcoala primară grădiniţă sunt create condiţii bune şi foarte bune pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare cu
copiii.
S-a observat că părinţii participă activ la desfăşurarea şi organizarea procesului educaţional la următoarele compartimente:
- în pregătirea sălilor de clasă către noul an de studii;
- în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de masă cu elevii;
- adunări părinteşti etc.
în instituţie activează 2 diriginţi dintre care I activează al doilea an ca diriginte în această instituţie, foţi diriginţii îşi proiectează
activitatea în baza Agendei dirigintelui, iar orele dc clasă se realizează în baza curriculum-ului „Dirigcnţic”, asigurînd realizarea
obiectivelor curriculare.
Din cercetarea documentaţiei diriguiţilor am constatat că activitatea lor nu se reduce numai la ora educativa, realizează vizite la
domiciliu, desfăşoară adunări cu părinţii, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare la nivel de clasă, instituţie şi comunitate. în apariţia
situaţiilor de problemă (ce ţin de frecvenţă, comportament neadecvat) pe langa activitatea directă cu clasa, diriginţii desfasoara o munca
permanentă cu alţi factori educativi atît din scoală, cat si din afara acesteia. Astfel, pentru cunoaşterea elevilor, dirigintele desfăşoară
convorbiri cu profesorii ce predau ore, vizite la domiciliul elevilor , anchete cu elevii, lasă de dorit caracteristica psihopedagogică a clasei, und<
nu se arată microgrupurile, climatul, liderii, linia de perspectivă etc.
Lucrul cu copiii cu comportament problematic ocupă un loc important în activitatea educativă a instituţiei , se efectuează lucrul de
preîntîmpinare a infracţiunilor juvenile sub aşa forme ca: vizite la domiciliu, convorbire cu părinţii, bunei,convorbiri cu şeful de post.
Poliţistul de sector sistematic vizitează instituţia, unde vine în faţa elevilor cu diferite mesaje ce ţine de comportament,
Se lucrează mult în această direcţie unde la evidenţa CMM nu se află copii.
Monitorizarea cazurilor ANET: se realizează la nivelul de instituţie şcolară, e prezentă mapa cu documentele respective. Nu este înregistrat
nici un caz de violenţă, neglijare, abuz al copilului în instituţie, e prezent Registrul de evidenţă a sesizărilor.
în scopul prevenirii infracţiunilor şi criminalităţii printre minori, precum şi abandonului şcolar directorul adjunct pentru
educaţie,diriginţii, cadre didactice realizează variate activităţi în conformitate cu HG nr.270 din 08.04.2014 „Instrrucţiunile privind
Mecanizmul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale
victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului alte acte legislative şi normative din domeniu, coordonînd în acest scop eforturile
corpului profesoral, ale părinţilor, agenţilor educaţionali din comunitate.__________________________________________________________
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• preîntîmpinarea eşecului şcolar şi al repetenţiei;
• identificarea minorilor cu delicvenţe în comportament;
• ore de dirigenţie la acest subiect, întîlniri cu specialiştii
O altă metodă de investigaţie a fost asistenţa la orele de dirigenţie.
Merită dc menţionat portofoliile dirigintei unde este oglindită activitatea sistematică a diriguiţilor pe parcursul anilor.
Activitatea dirigintelui nu se reduce la ora educativa, ca este mult mai bogată si diversă. Din convorbiri cu elevii eît şi din analiza
anchetelor propuse am constatat că ora de dirigenţie este o formă organizată şi sistematica de dialog cu clasa, moment de bilanţ al activitatii
din saptamana respectiva,comportamentul elevilor, curăţenie în sălile de clasă de evaluare si proiectare a noilor acţiuni ce vor fi întreprinse in
saptamana viitoare, pregătirea către concursuri , inatinee.
în rezultatul asistării la orele de dirigenţie s-a constatat că dnle diriginte dispun de un bagaj adecvat de metode de organizare a
activităţii cu elevii: aşa ca studiul de caz, discuţia dirijată, joc de rol, scriere de mesaj, lucrul individual şi în grup. în cadrul orelor de diriginţie
asistate s-au abordat aşa tematici ca:
• Un zîmbet - o lloarc, un salut - un soare;
• Politeţe, bunătate, respect, toleranţă, omenie;
• Prietenie adevărată;
1. A menţiona ca fiind pozitivă activitatea educativă coordonată de directorul şcolii primare grădiniţă Clococenii Vechi.
2. A aprecia activitatea în vederea implementării curriculei „Dirigenţie” a diriguiţilor: cu calificativul „bine”.
3. Dna director :
• va ţine la control şi în continuare implementarea curriculumului la dirigenţie;
• va efectua asistenţe repetate la orele de dirigenţie cu scopul acordării ajutorului metodic diriguiţilor;
• agendele dirigintelui să fie alcătuite reieşind din cerinţele curriculare, fiind perfectate cu fişa de caracterzare pedagogică a elevilor
pentru stimularea dezvoltării personalităţii cît şi pentru formarea colectivului de elevi, conform cerinţelor respective;
a organiza şi desfăşura activităţile de pedagogizare a părinţilor sub diverse forme : anchete, testări pentru părinţi; implicarea părinţilor în
activităţile extraşcolare, în lucrul ce ţine de pedagogizarea părinţilor

Partea
a IV-a.

Conclu/.ii/puncte forte
1. Instituţia evaluată asigură securitatea şi protecţia tuturor elevilor ;
2.
Administraţia instituţiei de învăţământ monitorizează respectarea normelor igienico-sanitare;
3. în instituţie sunt create condiţii optime pentru realizarea şi dezvoltarea potenţialului fiecărui elev în cadrul procesului educaţional.

Partea

Recomandări/Plan de remediere (îmbunătăţire)
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a V-a.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

'
ln procesul de planificare, realizare, automonitorizare să se ţină cont de: reuşitele şcolare, insuccesele şcolare, atribuţiile fiecărei
structuri. Să se acorde specialiştilor tineri sprijin metodic.
Să se asigure progresul şcolar prin aplicarea, de către cadrele didactice a strategiilor interactive şi a tehnologiilor informaţionale, în
procesul de predare - învăţare - evaluare.
Directorul instituţiei să contribuie esenţial la schimbarea activităţii de parteneriat cu familia, axare fiind tăcută pe:
lucrul în echipe, ateliere; chestionare, studiere a rezultatelor, muncă de predicţie ce urmează, schimbarea pozitivă la domeniul
examinat; instruire parenlală în mod parlicipativ-activ; demonstrare dc (mini)activităţi (atît curriculare cît şi extracurriculere) cu
copiii, axate pe rezultatele obţinute, insuflarc de idei pentru părinţi în ceea ce priveşte munca în perspectivă pentru a ajuta copilul să
depăşească problemele existente în pregătirea lui pentru viaţă şi debutul reuşit în Şcoală;
Valorificarea ghidului „Comunicăm eficient cu familia”. în temeiul rezultatelor evaluate este posibil a concluziona . Cadrele
didactice sunt preocupate de formarea mediului dezvoltativ pentru copii, implementarea strategiilor noi de colaborare cu copilul de
vîrstă timpurie. Activităţile cu copiii se fac regulat, se dispune de planificarea muncii educative cu copiii, există o corelaţie dintre
curriculă, planificare şi Standarde.
Conducerea instituţiei să tină la control activitatea cadrelor didactice cu referire la asigurarea pregătirii copiilor către Şcoală.
Direcţia Şcolii primare grădiniţă Clococcnii Vechi să orienteze cadrele didactice la implementarea şi realizarea documentelor de
politică educaţională, să monitorizeze desfăşurarea procesului educaţional în contextul dc politici educaţionale, să acorde asistenţa
metodică de rigoare cadrelor didactice în scopul sporirii eficienţei procesului educaţional.
Direcţia instituţiei să pună accent pe completarea direcţiilor de activitate metodică în instituţie şi elaborarea calitativă a
materialelor activităţii metodice, analize, procese verbale, proiecte de activitate, etc. Direcţia instituţiei să organizeze activitatea
seminarului psiho-pedagogic, care ar include aspecte teoretice şi activităţi practice orientate la extinderea şi aprofundarea
cunoştinţelor şi competenţelor profesionale ale profesorilor în problema realizării curriculum-ului modernizat.
Colectivul didactic reieşind din necesităţile de formare să determine tema de cercetare şi să-şi organizeze activitatea de dezvoltare
profesională.
Cadrele didactice din această instituţie să se încadreze în participarea la concursurile cadrelor didactice.
Să sc elaboreze un regulament de de funcţionare a în baza regulamentului- tip;
Să se facă unele completări în panul de dezvoltare instituţională cu indicarea costurilor de implementare, termeni concreţi,
indicatori de performanţă;
In planul anual să se indice tipul controlului, tematica controlului să fie formulată concret cu referire la anumite aspecte ce vor lî
evaluate.
în registrul de ordine Cu privire la activitatea de bază să se regăsească ordine cu privire la activitatea de bază a instituţiei nu cu
referire Ia personal.
Cărţile de ordine să se regăsească în instituţie conform nomenclatorului documentaţiei.
La emiterea ordinelor să se indice actul normativ sau legislativ ce stă la bază.
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16. Deciziile CP să fie luate după fiecare întrebare care a fost discutată , să se indice persoane, termeni, responsabili, să fie date unele
aprecieri (calificative) în urma controlului efectuat.
'
17. Să fie respectate prevederile pianului - cadru şi elaborată schema orară pentru fiecare clasă.
18. Să fie introdusă în orarul lecţiilor ora opţională obligatorie, respectându-se procedurile, conform Planului Cadru.
19. Să fie în cadrul instituţiei asigurată conectarea la internet;
20. Să se înregistreze corespondenţa de intrare şi de ieşire, să se asigure continuitatea ordinelor emise dc DÎTS

Calificativul final - satisfăcător
Comisia de verificare:
•

Barancean Stela - şef adjunct interimar
Membrii Comisiei:
Lupuşor Nina, şefa CM DÎTS Glodeni.
Glavan Tamara, sp. pr. metodist DÎTS Glodeni;
Niculiţă Gheorghc - sp. principal în prob. tineret şi spp t/OITS Glodeni-^
Turean licaterina- sp. pr. metodist DÎTS Glodeni
Grama Daniela, directorul Gimnaziului Hîidieni / n W f
Bicec Gheorghe, inspector şcolar DÎTS Glodeni < f > 6
Junghină Ol ga, specialist principal resurse umane DÎT.
Conişcvscaia Maria, sora rpcdicală, LT „V. Coroban”

A realizat raportul-sinteză:

/Barancean Stela, şef adjunct interimar DÎTS Glodeni

