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Raport
cu privire la rezultatele controlului frontal
% iv *
localitatea comuna Balatina ,iet s Tomestii Noi
In conformitate cu ordinul DITS Glodeni nr.58 din 08.02.2018 “ Cu privire la organizarea şi desfăşurarea
Inspecţiei frontale în IET din comuna Balatina” în perioada 12 februarie -03 martie 2018, a fost efectuată inspectarea frontală a IET
Tomeştii Noi
Partea I. (1
Scop, obiective generale, principii, criterii, forme de evaluare, domenii, indicatori
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• Verificarea nivelului de implementare a Politicii de Stat în domeniul Educaţiei Timpurii,
• Respectarea legislaţiei Republicii Moldova, a actelor normative de Stat referitoare la organizarea şi
desfăşurarea procesului educaţional.
• Evaluarea calităţii managementului educaţional.
• Verificarea nivelului de implementare a curriculumului preşcolar, Standardelor de Dezvoltare şi învăţare a
copiilor de la naştere pânî la 7 a n i, Standardele NaţionaleProfesionale a cadrelor didactice ,IMPCPŞ etc
■ Obiectivele propuse au fost evaluate prin observarea directă asupra domeniilor de activitate, înregistrarea datelor
obţinute pe baza observării, studierea datelor statistice, asistenţe la activităţi, verificarea documentaţiei
instituţiei, convorbiri cu administraţia, inspectarea spaţiilor deţinute.
Metode utilizate în timpul inspecţiei frontale:
- Studierea documentaţiei iet.
- Observarea sistematică, conform agendei de evaluare, a activităţii managerilor, a cadrelor

- Aplicarea de teste şi chestionare.
Discuţii cu părinţii,APL.

Partea a Il-a.

Date generale despre instituţie

Grădiniţa reprezintă o clădire acomodată, cu un nivel, care şi-a inceput activitatea in anul . Regimul de
activitate este stabilit de către APL, fucţionează fără întrerupere Capacitatea este de circa 40 locuri.
Funcţionează la moment 1 grupă de copii cu vârste de la 3-7 ani -27 copii Conform statutului este grădiniţă-de
copii. Regimul de activitate este de 9 ore, 5 zile lucrătoare.
IET Tomeştii Noi deţine următoarele documente : regulamentul de ordine internă, statutul,
planul de activitate, acte normative ce reglementează procesul educaţional din instituţie. Instituţia este asigurată
cu toate documentele care dăposibiltate să fie organizat şi desfăşurat procesul educaţional de calitate în
contextul educaţiei centrate pe copil.
Cu grădiniţa sunt cuprinşi copiii de la 3 la 6(7) ani.- 27 copii Completarea grupelor se
copletează conform cererilor doleanţelor părinţilor Total în grădiniţă sunt instituţionalizaţi 27 copii.
Procesul educaţional în instituţie este asigurat cu toate documentele de rigoare de care are
nevoie un cadru didactic pentru a asigura un proces educaţional eficient. ( curriculum, standardele de învăţare
şi dezvoltare, standarde profesionale, ghidul educatorului, Ghidul 1001 idei.IMPCPŞ etc)
Proiectarea didactică este orientată spre implementarea in continuare a curriculumului de
educaţie timpurie şi prelşcolară ,SÎDC,SNP,IMPCPŞ etc, Cadrul didactic împreună cu ditrectorul pun accent pe
educaţia centrării pe copil.
Proiectarea la grupă se îndeplineşte prin proiectare lunară şi săptămânală zi. Planul lunar deţine
obiective de referinţă cu conţinuturi pentru fiecare domeniu, iar planul la zi conţine obiective operaţionale în
scopul integrării domeniilor de dezvoltare conform particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor. Planul
conţine atât obiective si sacrcini pentru prima cât şi a doua jumătate a z ile i.
Grădiniţa nu este asigurată cu o biblioteca în care să se găsească literatură metodică, de ultimă oră.
Concentrarea materialeor didactice este mai evidentă în grupa de copii,intr-un dulap unde literatura nu este
selectată conform domeniilor. Educatorul asigură activităţile cu materiale didactice.
Se practică în grădiniţă sărbători, matinee, distracţii.
Conducătorul instituţiei, deţine studii superioare pedagogice, activitate managerială 10 ani.
Activitatea dnei director se caracterizează prin proiectarea şi monitorizarea procesului educaţional al
instituţiei. Nivelul de administrare al instituţiei se manifestă prin organizarea procesului educaţional, care se

caracterizează prin crearea condiţiilor de desfăşurare a procesului educaţional.
Nomenclatorul documentaţiei grădiniţei este clasificat şi aranjat în mape corespunzător .
In scopul formării cadrului didactic în grădiniţă se proiectează activităţi publice conform
1
planului de activitate.
La dirijarea şi desfăşurarea activităţii instituţiei serveşte planul anual de activitate al
instituţiei.
Structura planului de activitate se caracterizează prin selectarea diverselor capitole ce cuprind
atat procesul de administrare cat şi cel educaţional ,se urmăreşte realizarea conform recomandărilor
Inspectoratului Şcolar N aţional.
Problema instituţiei este orientată spre realizarea obiectivelor „Acces ,relevanţă, calitate în educaţie .
Reieşind din problemă, este propusă şi o organigramă, care urmăreşte activităţi ce ţin in special de cadre
didactice.
Raportul despre rezultatele activităţii instituţiei conţine o informaţie care enumeră activităţile promovate
conform planului de activitate, cum ar fi respectarea regimului de activitate, condiţiile de activitate, frecventa,
alimentaţia, cazuri de morbiditate , reparaţii,pregătirea copiilor pentru şcoală, lucrul cu şcoala,prinţii,primăria
direcţiile de activitate pentru următorii ani, activităţile distractive,concursuri etc.
Organul suprem de activitate a corpului didactic este consiliul pedagogic. Din evaluarea
documentaţiei s-a constatat că consiliile pedagogice se planifică, sunt insoţite de activităţi auxiliare atat teoretice
cat şi practice. In acest răstimp au fost propuse diverse tematici pentru studiere. Registrul de procese verbale ale
consiliilor pedagogice este cusut,numerotat şi sigelat se duce evidenţa.
Tematica consiliilor pedagogice, este orientată spre formarea cadrului didactic. Promovarea
consiliilor pedagogice se îndeplineşte in conformitate cu planul anual.
Ca formare se caracterizează şi asistenţele administraţiei la activităţi. Registrul de asistenţe la activităţi denotă
asistenţe la diferite momente de regim. Scopul asistenţelor este orientat atat in aspect metodic cat şi educaţional.
Rezultatele sânt puse in discuţie.
La formarea cadrului didactic directorul propune activităţi atat cu caracter practic cat şi teoretic. Activităţile sânt
orientate spre aplicarea in practică a noilor cerinţe de organizare a procesului educaţional.
Ca autoformare, doamna director participă la seminarele directorilor din cadrul raionului, seminare pentru
educatori, studiază literatura metodică, consultă materiale cu orientare spre organizarea procesului integrat.
5
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Constatări:
conform domeniilor inspectate Şi indicatorilor de evaluare (ord.nr.541/26.11.2003) sau
conform dimensiunilor, domeniilor Şi indicatorilor (ord.nr. 970/14.10.2013)

punctaj
calificative
activitatea iet

„satisfăcător,,

Cu grădiniţa sunt cuprinşi copiii de la 3 la 6(7) ani. Completarea grupelor se îndeplineşte
conform specificului grupei mixte. In grădiniţă este o grupă mixtă.Total in grădiniţă sânt 27
copii.
Frecvenţa copiilor in anul 2015-2016 a constituit 70,3%,
2016- 2017-79,6%,
2017- 2018 -79,4%
Bugetul aprobat pentru anul 2016 a fost de 433,60 mii lei executat 509,182mii le i.
Bugetul pe 2017 - a fost de 529,800 mii lei executat -599,302 mii lei
Bugetul pe 2018 -596,680 mii lei executat până in prezent 168,6 mii lei
Procesul educaţional in instituţie este asigurat cu documentele de rigoare, cum ar fi curriculum,
standardele de invăţare şi dezvoltare, standarde profesionale, ghidul educatorului
1001 idei,Ghidul metodologic,IMPCPŞ etc.
Proiectarea didactică este orientată spre implementarea curriculumului integrat, centrat pe copil.
Proiectarea la grupă se indeplineşte prin proiectare lunară şi săptămânală, cu evidenţa activităţii
pentru fiecare zi. Cuprinde planul lunar obiective de referinţă cu conţinuturi pentru fiecare
domeniu, iar planul la zi obiective operaţionale in scopul integrării domeniilor, cu proiectarea
centrelor de joc. Deasemenea se proiectează a doua jumătate a zilei.
Biblioteca grădiniţei este asigurată cu literatură metodică, cadrele didactice au acces liber la
documentele educaţionale de ultima oră. Concentrarea materialeleor didactice este mai evidentă
in grupa de copii. Educatorul asigură activităţile cu materiale didactice.
Activităţile distractive se planifică la capitolul „Evenimente”. Se practică in special, sărbători,
matinee, distracţii.
Managementul instituţiei
Conducătorul instituţiei, deţine studii superioare pedagogice, activitate managerială 10 ani.
Activitatea dnei director se caracterizează prin proiectarea şi monitorizarea procesului
educaţional al instituţiei. Nivelul de administrare al instituţiei se manifestă prin organizarea
procesului educaţional, care se caracterizează prin crearea condiţiilor de desfăşurare a
procesului educaţional. Pentru promovarea procesului educaţional a fost completată grupa de
copii, intărit cadrul didactic şi tehnic .
Din discuţii şi evaluarea documentelor ce reglementează procesul educaţional, s-a stabilit, că
dna director dispune de documentele respective. Documentaţia este păstrată, aranjată.

In scopul formării cadrului didactic administraţia instituţiei proiectează activităţi. Activităţile se
îndeplinesc conform planului de activitate.
La dirijarea şi desfăşurarea activităţii instituţiei serveşte planul anual de activitate,al instituţiei.
Structura planului de activitate se caracterizează prin selectarea diverselor capitole ce cuprind
atât procesul de administrare cât şi cel educaţional.
Problema instituţiei este orientată spre realizarea cerinţelor curriculumului ,SIDC,IMPCPŞ.
Reieşind din problemă, este propusă şi o organigramă, care urmăreşte activităţi ce ţin în special
de cadrul didactic şi directoare.
Raportul despre rezultatele activităţii instituţiei conţine o informaţie care enumeră activităţile
promovate conform planului de activitate, cum ar fi respectarea regimului de activitate,
condiţiile de activitate, numărul de cadre şi calificarea lor, direcţiile de activitate pentru
următorii ani, activităţile distractive.
Organul suprem de activitate a corpului didactic este consiliul pedagogic. Din evaluarea
documentaţiei s-a constatat că consiliile pedagogice se planifică, sunt însoţite de activităţi
auxiliare atât teoretice cât şi practice. In acest răstimp au fost propuse diverse tematici pentru
studiere. Registrul de procese verbale ale consiliilor pedagogice este iniţiat, se duce evidenţa.
Tematica consiliilor pedagogice, este orientată spre formarea cadrului didactic. Promovarea
consiliilor pedagogice se îndeplineşte în conformitate cu planul anual.
Ca formare se caracterizează şi asistenţele directoarei la activităţi. Registrul de asistenţe la
activităţi denotă asistenţe la diferite momente de regim. Scopul asistenţelor este orientat atât în
aspect metodic cât şi educaţional. Rezultatele parţial sunt puse în discuţie.
La formarea cadrului didactic directorul propune activităţi atât cu caracter practic cât şi teoretic.
Activităţile sânt orientate spre aplicarea în practică a noilor cerinţe de organizare a procesului
educaţional.
Ca autoformare, doamna director participă la seminarele directorilor din cadrul raionului,
seminare pentru educatori, studiază literatura metodică, consultă materiale cu orientare spre
organizarea procesului integrat.
Informaţii despre copii
Conform datelor statistice numărul de copii de 1-7 ani pe sat este de de 58 copii.
Cuprinşi cy grădiniţa sânt 27copii. Ceia ce constituie 46,5 %. Numărul de copii de 5-7 ani este
de 16 copii, frecventează grădiniţa 14 copii. La şcoală în 2018 vor pleca - 9 copii. în 2016 s-au
născut 10 copii ,iar in 2017 numărul este de 7 ._________________________________________

Cât ţine de frecvenţa copiilor, e de menţionat, că frecvenţa medie este de 24-26 copii pe zi.
Inform aţii despre cadrele didactice
In instituţe activează 1 cadru didactice care deţine studii superioare de specialitate. Cadrul
didactic dispune de cursuri de formare, cât şi formare în cadrul seminarelor raionale şi de
mentorat. Deţine
Grad didactic D o i.
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Despre potenţialul cadrului didactic vorbesc rezultatele asistenţelor la activităţi, evaluarea
documentaţiei educatorului, discuţii pe marginea autoformării cadrului didactic, participări în
cadrul raionului.
Sala de activităţi şi dormitorul sânt separate, are un aspect plăcut cu mobilier înnoit, conform
vârstei. Centrul sălii este permanent liber pentru fluidizarea circulaţiei copiilor şi pentru a se
putea desfăşura întâlnirea de dimineaţă sau alte activităţi de grup. Sunt amenajate centre de
activitate - ştiinţa, biblioteca, arta, joc simbolic, joc de masă, construirea. In grupă se regăsesc
panourile: „De însărcinări”; „Azi sunt aici”, „Dispoziţia mea”, „Calendarul naturii”. în sala de
grupă sânt separate centrele zgomotoase de cele mai liniştite, asigurarea de lumină naturală şi
artificială este suficientă.
Tema săptămânii este „Primăvara în natură”, tema zilei- „Prietena naturii”. S-a planificat două
obiective de referinţă
i la zi:
- din domeniul „Dezvoltarea personală, educaţia pentru familie şi viaţă în societate” obiectivul
de referinţă: Să manifeste interes şi tendinţe de participare în comunitate
- din domeniul „Educaţia fizică şi educaţia pentru sănătate” obiectivul de referinţă : Să
manifeste interes pentru activitatea motorie
Se lucrează cu „Calendarul naturii”, „Calendarul zilei”, metoda interactivă „Graficul T”, sunt
tranziţii pe parcursul activităţii, minute fizice, momentul de surpriza este ..Ecologistul”, s-a
folosit material didactic suficient pentru activitate, copiii au mişcare, copiii au lucrat în centre,
se face analiza lucrărilor copiilor. Copiii dau dovadă de cunoştinţe, manifestă persistenţă în
activitate, îndeplinesc sarcinile primite de educator. Educatorul este la curent cu documentele
ce ţin de procesul educaţional.
Obiectivele operaţionale se planifică pentru toate vârstele .Conţinutul activităţii duce mai mult
la tema proiectului, lăsând în umbră realizarea obiectivul de referinţă planificat la zi.
în cadrul activităţii de educaţie fizică s-a văzut că copii îndeplinesc exerciţiile din complexul de
gimnastică, cunosc tipurile de mers , cu greu se pot diviza din coloană câte unu în colană câte
doi. Educatorul nu planifică mişcarea de bază corect şi nu respectă etapele activităţii de_______

educaţie fizică, fapt ce ne demonstrează că activitatea motorie se lasă în umbră. Complexul de
gimnastică include exerciţii pentru braţ, antibraţ, picioare, coloană vertebrală. Educatorul
intocmeşte proiectarea de lungă durată conform cerinţelor: proiectare anuală cu obiective de
referinţă pe domenii de activitate cu conţinuturi şi data realizării şi plan lunar, unde stipulează
conţinuturile şi obiectivele de referinţă. Planul de scurtă durată conţine tema zilei, obiectivele
operaţionale, lucrul in centrele de activitate, plimbarea şi lucrul in II jumătate a zilei. La
planificarea calendaristică se anexează Complexele de gimnastică, ciclograma saluturilor şi a
tranziţiilor, precum şi agenda zilei.
Portofoliul educatorului este structurat conform standardelor pe domenii, dar nu arată reflecţii
lucrative, ci nişte materiale din TIC. In autodidact
sânt înscrieri la activităţile din raion,
/\
asistenţele din cadrul seminarelor raionale . In registrul proceselor verbale ale adunărilor cu
părinţii lipsesc procesele verbale, tematica pe ani.
Evaluarea: Evaluarea la toţi copii se face conform standardelor, când copilul împlineşte vârsta.
Au mai fost evaluaţi 9 copii din grupa pregătitoare, care vor pleca anul aceste la scoală conform
ghidului de aplicare la evaluarea iniţială, cu rezultatele: niciodată- 20,3 %; cu mult sprigin62,4%; cu puţin sprigin- 17.3%; In mod regulat-0%, este raportul. Caietul de observări conţine
înscrieri ale observărilor planificate şi neplanificate. Copiii dau dovadă de activism, participă la
activitate, răspund la întrebări.
Concluzii:
Mediul fizic permite învăţarea şi dezvoltarea copiilor, satisfăcând nevoile, interesele şi
abilităţile lor. Se lucrează cu panourile, se folosesc metode interactive, se planifică la zi aceleaşi
obiective operaţionale pentru trei vârste.
Educatorul dispune de planificare de lungă şi scurtă durată.
Portofoliul include: curriculum vitae, certificat de formare continuă, mostra planului lunar, ghid
de practici de la proiectul „Parteneriat Global pentru Educaţie”, proiecte didactice şi
extracursuri, comunicări de la consiliile pedagogice
Portofoliulf
Are iniţiat portofoliul cadrului didactic in care structurează proiectele didactice ale activităţilor
promovate şi a extracursurilor, unele informaţii la tema de cercetare şi cele prezentate in cadrul

consiliilor pedagogice.
Rezultatele evaluării copiilor.
Cadrul didactic efectuează evaluarea copiilor in baza S1DC conform fişei individuale expune
rezultatele in tabel, fără rezultate.
Caietul de observări:
Caietul este iniţiat, se duce evidenţa observărilor planificate cu specificarea rezultatelor prin
apreciere bine, foarte bine şi satisfăcător. Indicatorii sint selectaţi conform dezvoltării copiilor
din Standardele de invăţare şi dezvoltare a copiilor conform vârstei 3-5 ani.
Evidenţa copiilor:
Se duce evidenţa conform registrului frecvenţei la zi a copiilor, se completează la zi, se pun
rezultatele frecvenţe şi absenţe.
Partea a IV-a.
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In grădiniţă predispuse pentru activitate este o singură cameră de grupă. Spaţiile pentru camera
de grupă sânt separate de dormitor. Anturajul grupepei reflectă o tendinţă a educatorului spre
realizarea cerinţelor actuale educaţionale. Iluminarea grupelor este satisfăcătoare. Mobilierul
este adecvat cerinţelor igienice cat şi pedagogice. Lengeria de pat este asigurată şi păstrată
conform normelor igienice sanitare dar trebuie inoită,este decolorată ,se cere a fi de culoare
alba . Pentru servirea mesei copiii sunt asiguraţi cu veselă necesară.Vesela este păstrată in
condiţii. satisfăcătoare.
Condiţiile sanitaro-igienice in grădiniţă se respectă. Baza didactico-materială a grădinţei se
caracterizează prin asigurarea cu materiale de ultima oră. Copiii sunt asiguraţi cu materiale
necesare pentru activitate, atat demonstrative cat şi distribuitive. Din seria de materiale
metodice grădiniţa a fost asigurată cu seturi de tablouri tematice, alte materiale.
Paralel de spaţiile pentru instruire, grădiniţa dispune de: bucătărie, depozit pentru păstrarea
produselor alimentare, cabinet medical şi spălătorie nu su n t. Condiţiile de activitate sânt
satisfăcătoare.Grădiniţa este conectată la sistema de apeduct şi canalizare. Grădiniţa dispune de
vicee lăuntrice. Cadrul didactic cunoaşte structura activităţii integrate şi metodele de centrare
pe copil. Aplică curriculumul integrat prin selectarea diverselor strategii: modelarea, exerciţiul,
9
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problematizarea, jocul
Cat ţine de amenajarea terenului de joc, terenul este amenajat parţial cu atribute de joc şi
sportive.Din iniţiativa administraţiei grădiniţei, cadre didactice şi părinţi mai confecţionează
unele atribute dar este nevoie de mai multe atribute cumar fila educaţia fizică,artă.
~
9

-Lacune:
1. Documenţia grupei este incompletă
2. Nu se pune accent pe învăţarea prin descoperire
3. Educatorul nu crează situaţii ca copiii să vorbească. Predomină vorbirea educatorului şi
procedeul întrebare-răspuns
4. Educatorul nu deţine cunoştinţe metodice la promovarea activităţilor motrice
5.Obiectivele operaţionale sunt formulate cu abateri, nu reflectă obiective pentru copiii din
grupă conform particularităţilor de vârstă .
6 In proiectarea săptămânală ciclograma mişcărilor de bază nu este elaborată.
7 Portofoliul cadrului didactic nu este completat suficient.
8 Portofoliile copiilor nu sunt completate conform cerinţelor .
Propuneri:
1 A planifica obiective operaţionale pentru fiecare vârstă,
2 A planifica două complexe de gimnastică pe lună,
3 A studia standardele de învăţare şi dezvoltare, metodica în preşcolaritate la diverse domenii,
4 A revedea metodele şi procedeele de organizare ale copiilor în activitate.
5.
A merge în asistenţe la colege, pentru a lua experienţă de lucru metodic
Partea a V-a.
(I pagină)

Recomandări/Plan de remediere (îmbunătăţire)

Recomandări:
□ Sistematizarea materialelor din biroul directorului, conform nomenclatorului;
□ Formarea continuă a cadrului didactic prin promovarea experienţei avansate, diagnosticarea necesităţilor de
formare continuă a cadrelor didactice;
•*
• Procurarea lengeriei de pat
•
•

Procurarea jucăriilor pentru toate vârstele şi toate tipurile
Dotarea Centrelor de Activitate cu materiale distributive , materiale didactice conform studiului tematic

termeni de
remediere

•

Procurarea lengeriei de pat

•
•
•

Procurarea jucăriilor pentru toate vârstele şi toate tipurile
Dotarea Centrelor de Activitate cu materiale distributive , materiale didactice conform studiului tematic
Centrele de Activitate să fie amplasate eficient şi corect conform Ghidului metodologic , Ghidului 1001 Idei
pentru o educaţie de calitate ..
Monitorizarea in continuare a activităţilor de educaţie fizică/gimnastica de dimineaţă.
Monitorizarea documentelor educaţionale
Cadrul didactic din grădiniţă realizează evaluarea copiilor in cadrul procesului de predare/ invăţare / evaluare in
conformitate cu cerinţele actuale Din analiza rezultatelor evaluării copiilor din Registrul educatorului, din discuţiile
cu educatorii am constatat:
□ evaluarea fiecărui copil este efectuată in raport cu progresele individuale;
D rezultatele sunt expuse in portofoliile personale ale copiilor.
□ in majoritatea grupelor părinţii sunt implicaţi in evaluarea copiilor.
□ rezultatele copiilor sunt puse in discuţii in cadrul Consiliilor Pedagogice.
Procesul educaţional realizat de educatoarea grupei de copii este apreciat cu calificativul„bine” .
Propuneri:
I. Studierea literaturii de specialitate, Ghidurilor existente din instituţie , scrisorii metodice din anii precedenţi ,cât şi
din acest an (2017-2018)
2 Aplicarea eficientă a metodelor interactive în scopul dezvoltării personalităţii copiilor.
3. Formarea continuă a cadrului didactic odată la 3 ani conform CE .
4. Promovarea bunelor practici în cadrul Grădiniţei şi printre colegii din teritoriul raionului.
5. De sistematizat documentaţia conform nomenclatorului actelor normative
6. De studiat profund metodele interactive corespunzător virstei copiilor .
7 .Studierea literaturii de specialitate- permanent
8 De revăzut mediul de învăţare, afişarea riglei numerice.
9.De participat la concursul „Pedagogul Anului” , în cadrul raionului.
10..De sistematizat documentaţia conform nomenclatorului actelor normative
I I . . De studiat scrisoarea metodica pentru buna organizare a procesului educaţional.
12.. De lucrat intens asupra sporirii frecvenţei copiilor .
13. De organizat „ Ziua uşilor deschise,, cu scopul dezvoltării relaţiilor de parteneriat cu familia, comunitatea,
şcoala etc.
-Directorul IET să monitorizeze activitatea cadrelor didactice in realizarea planului individualizat;

Recomandări/Plan de remediere (îmbunătăţire) Recomandări:
• Planificarea Managerială în baza obiectivelor strategice şi operaţionalizarea lor;
• Monitorizarea permanentă a procesului de activitate educaţională;
• Deciziile Consiliilor Profesorale şi de Administraţie să determine căile de soluţionare a anumitor probleme, cu
precizarea termenilor de realizare şi persoanelelor responsabile,
• Perfectarea în continuare şi menţinerea în stare satisfăcătoare a documentaţiei preşcolare;
• Şedinţe cu părinţii, ce ar promova în continuare un parteneriat eficient grădiniţă-comunitate-părinte;
• Monitorizarea în continuare a activităţilor administrative,formative de implementare a documentelor
educaţionale
• Monitorizarea permanentă a frecvenţei şi a stării de sănătate a copiilor în grădiniţă .
• Monitorizarea pregătirii copilului către Şcoală in baza Fişei de monitorizare a progresului preşcolarului.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formarea continuă a cadrului didactic odată la 3 ani conform CE .
Promovarea bunelor practici în cadrul Grădiniţei şi printre colegii din teritoriul raionului.
De sistematizat documentaţia conform nomenclatorului actelor normative
de studiat metodele interactive corespunzător virstei copiilor .
Studierea literaturii de specialitate
.De revăzut mediul de învăţare, afişarea riglei numerice.
De participat la concursul „Pedagogul Anului” , în cadrul raionului.
De sistematizat documentaţia conform nomenclatorului actelor normative
. De studiat scrisoarea metodica pentru buna organizare a procesului educaţional.
De lucrat intens asupra sporirii frecvenţei copiilor .
De organizat „ Ziua uşilor deschise,, cu scopul dezvoltării relaţiilor de parteneriat cu familia , comunitatea,
şcoala etc.

Comisia:
•
Casauţan Tudor -şe f DÎTS Glodeni - preşedinte;
•
Barancean Stela, şef adjunct interimar,membru
•
Jechiu Ecaterina, sp.responsabil de educaţie timpurie, vcepreşedinte,
•
Junghină Olga, specialist principal resurse umane, membru,
•
Sicorschi Zinaida,educator,grad didactic I, iet nr 5 Glodeni, membru,
•
Cazacu Silvia,educator,Grad didactic II, iet nr 4 Glodeni, membru,
•
Ciliuţa Nadejda,director,iet nr 5 Glodeni,membru,
•
Bucătaru Silvia,director Jet Cuhneşti, membru,

