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Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE

Standard 1.1. Instituția de învățământ asigură securitatea și protecția tuturor elevilor/ copiilor
Domeniu: Management
Indicator 1.1.1. Prezența documentației tehnice, sanitaro-igienice și medicale și monitorizarea permanentă a
respectării normelor sanitaro-igienice

Dovezi Pașaportul  tehnic al instituției;   Autorizație sanitar – veterinară de funcționare
seria ASVF nr.AS1 * VF*0023760 VF din 21.08.2017; Autorizație sanitară pentru
funcționare nr.001944/2019  CSP  Ungheni  ,data  emiterii01.08.2019,valabilă-
30.07.2024;   Carnetele  medicale  ale  angajaților,  fișele  medicale  ale  elevilor  și
copiilor

Constatări Instituția  dispune  de  toate  tipurile  de  documentație  școlară,  care  este  ordonată
conform  cerințelor  din   „Nomenclatorul  tipurilor  de  documentație  școlară  și
rapoarte în învățământul general”. 

Pondere și 
punctaj acordat 

Pondere:
1

Autoevaluare conform criteriilor: 
1  punct  - Instituția  deține  în  ordine  sistematică
documentația  tehnică,  sanitaro-igienică  și  medicală
obligatorie  și  monitorizează  permanent  respectarea
normelor sanitaro-igienice și de securitatetehnică.

Punctaj
acordat:

1p.

Indicator 1.1.2 Asigurarea pazei și a securității instituției și a siguranței tuturor elevilor/ copiilor pe toată
durata programului educative

Dovezi Pază  proprie  fizică,  sistem tehnic  de  protecție  și  alarmă  antiincendiară,  teritoriul
aferent instituției este îngrădit de jur-împrejur cu gard din metal; lemnul din care este
construit  acoperișul este prelucrat cu soluție antiincendiară; ordine ale directorului
prin  care  se  desemnează responsabilii  de  situațiile   antiincendiare,  de  conducerea
elevilor de la și până la transportul școlar (Cartea de ordine cu privire la activitatea de
bază)  ;  raport  tehnic  de  evaluare  a  sistemului  electric;  „Politica  de  protecție  a
copiilor ; spațiisanitare inrterioare.

Constatări Administraţia instituţei de învăţământ asigură atât paza și siguranţa clădirii și a altor
bunuri , precum și siguranța tuturor elevilor și copiilor pe toată durata programului
şcolar  şi  la  toate  activităţile  şcolare  şi  extraşcolare  realizate,  inclusiv  în  timpul
transportului elevilor.

Pondere și 
punctaj acordat 

Pondere:
1

Autoevaluare conform criteriilor: 
1 punct -  Instituția deține toate actele referitoare la pază
și  asigură  integral,  inclusiv  pe  durata  programului
educativ,  securitatea  elevilor/copiilor,  a  incintei  și  a
teritoriului adiacent, în colaborare sistematică cu APL și
cu alte structuri de resort.

Punctaj
acordat: 

1 p.

Indicator 1.1.3. Elaborarea unui program/ orar al activităților echilibrat și flexibil

Dovezi Cartea de ordine cu privire la activitatea de bază; schema orară. orarul lecțiilor, orarul
sunetelor, orarul activităților musicale, activităților de educație plastică și a celor de
ed. fiz. În grupele de grădiniță, orarul plimbărilor ș.a.

Constatări La elaborarea tuturor tipurilor de orar, au fost respectate toate prevederile stipulate în
„Planul –cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal”, precum și în alte acte
normative cu referire și la ET.

Pondere și 
punctaj acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
1  punct –  Instituția  respectă  integral  cerințele  de
proiectare orală a activităților educaționale și asigură un

Punctaj
acordat:

2 p.
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program echilibrat și flexibil pentru elevi/copii.

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 1.1.4. Asigurarea pentru fiecare elev/ copil a câte un loc în bancă/ la masă etc., corespunzător
particularităților psihofiziologice individuale.

Dovezi Bănci cu 2 locuri și scaune reglante pentru fiecare celev; mese cu 4 locuri și scăunele
pentru  fiecare  copil  de  vârstă  preșcolară,  mese  cu  6  locuri   și  scaune  în  cantina
instituâiei, garnitură de mobilă pentru fiecare sală de clasă cu spații speciale pentru
păstrarea  materialelor  didactice  și  portofoliile  elevilor,  dulapuri  pentru  haine  și
încălțăminte cu tot cu scaune. 

Constatări Mobilierul respectiv corespunde întocmai particularităților de vârstă  atât ale elevilor,
cât și copiilor de vârstă preșcolară.

Pondere și 
punctaj acordat 

Pondere:
1

Autoevaluare conform criteriilor: 
1 punct - Instituția dispune de spații educaționale adecvate
și  asigură  toate  categoriile  de  elevi/copii  cu  locuri
corespunzătoare  particularităților  psihofiziologice
individuale.

Punctaj
acordat:

1 p.

Indicator  1.1.5. Asigurarea  cu  materiale  de  sprijin  (echipamente,  utilaje,  dispozitive,  ustensile  etc.),  în
corespundere cu parametrii sanitaro-igienici și cu cerințele de Securitate

Dovezi Halate albastre/albe, șorțuri, bonete, mănuși diferite, urne și saci p/u deșeuri, căldări
cu  mop  p/u  spălatul  podelelor,  mături,  săpun  lichid,  dezinfectanți  ș.m.a.  Lecții
organizate și desfășurate cu toate categoriile de angajați cu  privite la subiecte ce țin
de respectarea regulilor de securitate, ocrotire și păzire a vieții și sănătății. 

Constatări Instituția este aprovizionată cu tot echipamentul, utilajele, dispozitivele și ustensilele
corespunzătoare parametrilor sanitaro-igienici; organizează și desfășoară regulat ore
de instructaj cu toți angajații cu privire la  securitatea, ocrotirea și păzirea  vieții și
sănătății.

Pondere și 
punctaj acordat 

Pondere:
1

Autoevaluare conform criteriilor:
1 punct –  Instituția  asigură prezența,  funcționalitatea  și
conformitatea  cu  parametrii  sanitaro-igienici  și  cu
cerințele  de  securitate  a  materialelor  de  sprijin
(echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile etc.)

Punctaj
acordat:

1 p.

Indicator 1.1.6. Asigurarea cu spații pentru prepararea și servirea hranei, care corespund normelor sanitare
în vigoare privind siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea și confortul elevilor/ copiilor*(după caz)

Dovezi Organigrama structurală și  funcțională a instituției (bloc alimentar renovat și dotat
doar cu utilaje din enox, spații pentru păstrarea produselor alimentare separate, spații
pentru prelucrarea produselor alimentare, spațiu pentru pregătirea bucatelor,  spațiu
pentru  spălatul  veselei,  spațiu  pentru  servirea  dejunului  de  către  elevii  din  ciclul
primar; bufet (2) pentru păstrarea veselei  și dotate cu mobilă nouă, cu boilere pentru
apă fierbinte) 

Constatări Instituția  dispune  de  toate  tipurile  de  spații  pentru  prepararea  și  servirea  hranei,
respectă  strict   normele  sanitare  în  vigoare  și  a  creat  condiții  optime,  ce  asigură
accesibilitatea, funcționalitatea, siguranța  și confortul elevilor, copiilor, angajaților

Pondere și 
punctaj acordat 

Pondere:
1

Autoevaluare conform criteriilor: 
1 punct – Instituția este dotată cu spații pentru prepararea
și  servirea hranei,  care corespund în totalitate  normelor
sanitare  în  vigoare  privind  siguranța,  accesibilitatea,
funcționalitatea și confortul tuturor elevilor/ copiilor.

Punctaj
acordat: 

1 p.

Indicator  1.1.7. Prezența  spațiilor  sanitare,  cu  respectarea  criteriilor  de  accesibilitate,  funcționalitate  și
confort pentru elevi/ copii
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Dovezi Spații  sanitare  interioare  (6),  renovate  cu  utilaje  noi,  lavoare  (13),   dispositive
electice pentru uscarea mâinilor (2).

Constatări Instituția  s-a  străduit  să  facă  tot  posibilul,  pentru  ca   în  spațiile  sanitare  de  care
dispune  la  momentul  actual,  să  fie  respectate  criteriile  de  accesibilitate,
funcționalitate și confort pentru elevii claselor primare și  copiii de vârstă preșcolară,
inclusiv și spațiu sanitar doar pentru lucrătorii de la cantină

Pondere și 
punctaj acordat 

Pondere:
1

Autoevaluare conform criteriilor: 
1 punct –  Instituția este dotată cu spații/blocuri  sanitare
(toalete,  lavoare)  care  respectă  în  totalitate  normele
sanitare  și  criteriile  de  accesibilitate,  funcționalitate  și
confort pentru elevi/copii.

Punctaj
acordat:

1 p.

Indicator 1.1.8. Existența și funcționalitatea mijloacelor antiincendiare și a ieșirilor de rezervă

Dovezi Sistem antiincendiar recent instalat în interiorul  instituției, stingătoare (13), groapă
cu nisip, căldare,  lopată,  ieșiri  de rezervă separate pentru fiecare clasă de elevi  și
grupă de copii de la grădiniță, panou informativ pentru elevii ciclului primar.

Constatări În instituție  există  și  sunt  funcționale toate mijloacele antiincendiare  și  ieșirile  de
rezervă, sunt respectate de toți angajații  regulile antiincendiare și  se lichidează  la
timp, de către administrație, lacunele depistate de colaboratorii serviciul de pompieri.

Pondere și 
punctaj acordat 

Pondere:
1

Autoevaluare conform criteriilor: 
1  punct  –  Instituția  dispune  în  totalitate  de  mijloace
antiincendiare și de ieșiri de rezervă, utilizează eficient un
sistem  de  marcaje  de  direcție  și  le  monitorizează
permanent funcționalitatea.

Punctaj
acordat: 
1 p.

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 1.1.9. Desfășurarea activităților de învățare și respectare a regulilor de circulație rutieră, a tehnicii
securității, de prevenire a situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor

Dovezi Activități  desfășurate  în  cadrul  disciplinei  școlare  „Dezvoltare  personală”,
organizarea  și  desfășurarea  săptămînilor  dedicate  circulației  rutiere,  concursuri,
expoziții ale  lucrărilor     elevilor cu acest subiect, întâlniri cu colaboratorii secției
„Poliție  rutieră” din raion, pagină în catalogul clasei „Asigurarea protecției vieții și
sănătății  elevilor”,  cursuri  de  formare  în  domeniu  pentru  diriginți  și  cadrele  de
conducere etc.

Constatări Diriginții,  educatorii  realizează  cu  discipolii  lor  diverse  activități  cu  scop  de
familiarizare  și  prevenire  a  situațiilor  de  risc;  asistentul  medical  organizează  și
desfășoară cu cadrele didactice și ceilalți angajați ore teoretice cu scop de  acordare a
primului  ajutor  în  cazuri  excepționale,  ce  pot  dăuna  sănătății  sau  vieții
elevilor/copiilor/angajaților.

Pondere și 
punctaj acordat 

Pondere:
1

Autoevaluare conform criteriilor: 
1 punct –  Instituția organizează și  desfășoară sistematic
pentru  elevi/copii  și  adulți  activități  de  învățare  și
respectare  a  regulilor  de  circulație  rutieră,  a  tehnicii
securității, de prevenire a situațiilor de risc și de acordare
a primului ajutor.

Punctaj
acordat:

1 p.

Total standard 10 p.

Standard 1.2.  Instituția dezvoltă parteneriate  comunitare în vederea protecției  integrității  fizice  și
psihice a fiecărui elev/ copil
Domeniu: Management
Indicator 1.2.1. Proiectarea, în documentele strategice și operaționale, a acțiunilor de colaborare cu familia,
cu autoritatea publică locală, cu alte instituții cu atribuții legale în sensul protecției elevului/ copilului și de
informare a lor în privința procedurii legale de intervenție în cazurile ANET
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Dovezi Planul managerial, PDI, „ Politica de protecție a copilului” – document elaborat la
decizia instituției, registrul de evidență a  Fișelor de sesizare, boxa ANET, mapă cu
documente  reglatoare  privind  cazurile  de  ANET,   plan  de  activități  dedicate
săptămânilor/Zilei Internaționale a Non-violenței, compartimente speciale în diverse
planuri de activitate a instituției, CRP,  etc.

Constatări La  elaborarea  Planului  managerial al  instituției,  proiectelor  de  activitate
extracurriculare, planului de activitate a bibliotecii ș.a., se ține cont de vizarea acelor
conținuturi,  ce  fac  posibilă  colaborarea  cu  familia,  cu  APL,  cu  alte  instituții  cu
atribuții  legale  în  sensul  protecției  atât  elevilor,  cât  și  copiilor,  în  scopuri  de
informaree a acestora în privința procedurii legale de intervenție în cazurile ANET.

Pondere și 
punctaj acordat 

Pondere:
1

Autoevaluare conform criteriilor: 
1  punct –  Instituția  proiectează  sistematic  acțiuni  de
colaborare cu familia, cu APL, cu alte instituții cu atribuții
legale  în  sensul  protecției  elevului/copilului,  inclusiv
acțiuni de informare a lor în privința procedurii legale de
intervenție în cazurile ANET.

Punctaj
acordat:

1 p.

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 1.2.2. Utilizarea eficientă a resurselor interne (personal format) și comunitare (servicii de sprijin
familial, asistență parentală etc.) pentru asigurarea protecției fizice și psihice a copilului
Dovezi Materialele  ale  Consiliul  Reprezentativ  al  Părinților,  certificate  de  participare  la

cursuri de formare continuă cu privire la educația parental, ședințe cu părinții  privitor
la educația parental, centrul de resurse pentru elevii/copiii cu CES, 

Constatări În  scopul  asigurării  protecției  fizice  și  psihice  a  elevilor  și  /copiilor,  instituția  e
responsabilă de formarea continuă în acest domeniu a cadrelor didactice, oferă sprijin
familiilor, organizează și desfășoară ședințe cu părinții privitor la educația parentală,
colaborează cu APL  etc.

Pondere și 
punctaj acordat 

Pondere:
1

Autoevaluare conform criteriilor: 
1  punct –  Instituția  dispune  în  totalmente  de  personal
calificat pentru prevenirea/intervenția în cazurile ANET și
folosește  eficient  și  oportun  resursele  existente  în
comunitate pentru asigurarea protecției, integrității  fizice
și psihice a fiecărui copil.

Punctaj
acordat:

1 p.

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 1.2.3. Realizarea activităților de prevenire și combatere a oricărui tip de violență (relații elev-elev,
elev-cadru didactic, elev-personal auxiliar)
Dovezi Existența următoarelor documente: „Regulamentul de ordine interioară”, „Politica de

protecție  a  copilului”,  „Consiliul  de  etică”  ,   boxa  ANET,  Fișa  de  sesizare,  alte
documente reglatoare.

Constatări În toate rapoartele despre activitatea instituției, în general,  precum și în rapoartele
despre  activitatea  desfășurată  de  diriginți  și  alte  cadre  dîdactice,   sunt  oglindite
diverse activități cu scop de prevenire și combatere a cazurilor de violență printre
elevi, elevi și cadre didactice, elevi și personal auxiliare; sistematic se examinează
boxa ANET, se completează și se expediază Fișele de sesizare;  toate categoriile de
angajați au la locul de muncă, pe panoul informativ, modele de Fișe de sesizare,  sunt
informați cu conținutul lor și cu modul de completare a acestora în  caz de necesitate.

Pondere și 
punctaj acordat 

Pondere:
1

Autoevaluare conform criteriilor: 
1 punct – Instituția realizează un proces sistematic pentru
elevi/copii  și  adulți,  privitor la prevenirea și  combaterea
oricărui tip de violență.

Punctaj
acordat:

1 p.

Indicator 1.2.4. Accesul elevilor/ copiilor la servicii de sprijin, pentru asigurarea dezvoltării fizice, mintale
și  emoționale  și  implicarea  personalului  și  a  partenerilor  Instituției în  activitățile  de  prevenire  a
comportamentelor dăunătoare sănătății
Dovezi Disciplina  școlară  Dezvoltare  personal;,  organigrama  structurală  și  funcțională  a

instituției (centrului  de resurse; centrul medical;  bibliotecă; sală de gimnastică; sală
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de educație muzicală; sală de festivități); alte acte reglatorii (Registrul de evidență a
corespondenței recepționate; Registrul de evidență a corespondenței expediate)

Constatări Instituția  își  organizează/desfășoară/direcționează  întreaga  activitate  cu  scop  de
prevenire  a  comportamentelor  dăunătoare  vieții  și  sănătății  elevilor  și  copiilor  de
vârstă preșcolară, prin crearea condițiilor care permit acestora accesul la servicii de
sprijin, dezvoltare fizică, dezvoltare mintală și emoțională, implicând personalul apt
pentru astfel de activități, 

Pondere și 
punctaj acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
1  punct -  Instituţia  oferă  tuturor  elevilor/  copiilor,  prin
personal  calificat,  titular  sau  recrutat,  prin  implicare
activă  a  comunităţii  în  acţiuni  de  prevenire  a
comportamentelor dăunătoare sănătăţii, accesul integral la
servicii  de sprijin în vederea asigurării  dezvoltării  fizice,
mintale şi emoţionale;

Punctaj
acordat:

2 p.

Total standard 5 p.

Standard 1.3. Instituția de învățământ oferă servicii de suport pentru promovarea unui mod sănătos
de viață
Domeniu: Management
Indicator 1.3.1. Colaborarea cu familiile, cu serviciile publice de sănătate și alte instituții cu atribuții legale
în acest sens în promovarea valorii  sănătății  fizice și  mintale a elevilor/  copiilor,  în promovarea stilului
sănătos de viață în instituție și în comunitate

Dovezi PAI (Planul managerial); adunări generale cu părinții; adunări cu părinții elevilor pe
clase aparte; adunări cu părinții copiilor de vârstă preșcolară pe grupe aparte; CRP
(consiliul  reprezentativ  al  părinților);  materiale  ale  întâlnirilor  cu  părinții  de  tipul
„Masă rotundă”, „Training”; centrul de resurse; colaborare cu APL; Consiliul Local
pentru Protecția Drepturilor Copiilor; colaborare cu lucrătorii din sistemul medical
(medicul de familie, asistentul medical din instituție).

Constatări În rezultatul acțiunilor de promovare a unui mod sănătos de viață, din toate punctele
de vedere, în instituție nu există elevi/copii, care ar devia de la acest segment, creând
probleme dificile. 

Pondere și 
punctaj acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
1 punct -  Instituţia şi cadrele didactice, în colaborare cu
familiile  şi  serviciile  publice  de  sănătate,  proiectează
sistemic activităţi de promovare a valorii sănătăţii fizice şi
mintale a elevilor/ copiilor şi a stilului sănătos de viaţă, în
instituţie şi în comunitate.

Punctaj
acordat:

2 p.

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 1.3.2. Asigurarea condițiilor fizice, inclusiv a spațiilor special rezervate, a resurselor materiale și
metodologice (mese rotunde, seminare, traininguri,  sesiuni de terapie educațională etc.) pentru profilaxia
problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor

Dovezi „Mese  rotunde”;  seminare;  traininguri,  ședințe  cu  privire  la  proiectul  „Educația
parentală”;  organigrama structurală și funcțională a instituției (sală de lectură; sală de
gimnastică; sală de educație muzicală); teren de joacă dotat cu „Topogan”.

Constatări Contingentele  de  elevi  și  copii  de  vârstă  preșcolară  sunt  contingente  sănătoase
d.p.d.v.fizic și psihoemoțional, așa cum din numărul total de elevi/copii (90) am avut
doar 3 elevi și 3 copii de vârstă preșcolară cu CES,   constituind 6,7% din numărul
total, ceea ce e cu 1,3% mai puțin decât în anul precedent și aceștia sunt doar cu
tulburări de limbaj, care, în rezultatul exersărilor frecvente, corecte, pe parcurs pot fi
lichidate.

Pondere și 
punctaj acordat 

Pondere:
1

Autoevaluare conform criteriilor: 
1  punct -  Instituţia  asigură  permanent  condiţii  fizice,
resurse  materiale  şi  metodologice  pentru  profilaxia
problemelor psihoemoţionale ale elevilor/ copiilor.

Punctaj
acordat:

1 p.
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Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 1.3.3. Realizarea activităților de promovare/ susținere a modului sănătos de viață, de prevenire a
riscurilor  de  accident,  îmbolnăviri  etc.,  luarea  măsurilor  de  prevenire  a  surmenajului  și  de  profilaxie  a
stresului  pe  parcursul  procesului  educațional  și  asigurarea  accesului  elevilor/  copiilor  la  programe  ce
promovează modul sănătos de viață

Dovezi PAI; materiale stocate în portofoliile didriginților/educatorilor, clasei, elevilor și 
copiilor din grădiniță cu privire la desfășurarea/elaborarea concursurilor, expozițiilor, 
discursurilor, posterelor  cu conținuturi vizate la acest capitol, ce poartă următoarele 
generici: („În carul  Toamnei de aur”, Regulile de circulație se vor respectate, 
Farmacia verde, Apa - izvor al sănătății,  Mâncăm sănătos, dacă vrem un corp 
frumos, Într-un corp sănătos – o minte sănătoasă,  Eu și familia mea, Să dăm 
obiectelor a doua viață!,  „Registrul riscurilor” ș.a.).

Constatări Instituția  realizează multiple activități  de promovare  a modului  sănătos de viață,
conform Planului   managerial;  Planului  de  activitate  extracurriculară;  Planului  de
activitate  a  bibliotecii;  Proiectelor  didactice  la  disciplinele  școlare  „Dezvoltare
personal”, „Științe”, „Educație fizică”, „Educație muzicală”, „Edcație tehnologică”;
Calendarului  zilelor  marcante/sărbători  naționale,  internaționale  ș.a.,  precum  e
capabilă și pregătită oricând să ia decizii/măsuri necesare de prevenire a riscurilor de
accident sau îmbolnăviri.

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
1  punct -  Instituţia  încurajează  iniţiative  şi  realizează
activităţi  de  promovare/  susţinere  a  modului  sănătos  de
viaţă,  de  prevenire  a riscurilor  de accident,  îmbolnăviri,
surmenaj, de profilaxie a stresului şi oferă acces elevilor/
copiilor la programe educative în acest sens, implicându-i
permanent  în  diseminarea experienţelor  valoroase  legate
de sănătate;

Punctaj
acordat:

2 p.

Total standard 5 p.

Dimensiune I
[Se va completa la

finalul fiecărei
dimensiuni]

Puncte forte Puncte slabe
Documentație  școlară  ordonată  conform
prevederilor  stipulate  în  „Nomenclatorul
tipurilor de documentație școlară și rapoarte
în  învățământul  general”;  norme  legale
respectate;  condiții  sanitaro-igienice
normale;  asigurare  permanentă  a  pazei  și
securității;  acces  al  elevilor  la  serviciile
oferite;  activități  cu  tematică  respectivă,
prelucrare  permanentă  a  veselei  și  a
întregului  utilaj  din  cantina  instituției,
prelucrarea  termică/dezinfectarea  lengeriei
de pat, a saltelelor, pernelor și plapumelor
din  dormitoare,  dezinfectarea  sălilor  de
clasă  și  a  coridoarelor  conform graficelor
elaborate  pentru  perioada  pandemiei
COVID-19,  dezinfectarea  sălilor  de  grupă
și  dormitoarelor  cu  ajutorul  lămpilor
bactericide,  evidență  strictă,  în  registre
speciale,  a  temperaturii  corpului
elevilor/copiilor  de  vârstă  preșcolară,
angajaților și  vizitatorilor,  acces limitat pe
teritoriul instituției, etc.

Există  cazuri  când  părinții  nu  sunt
receptivi la ceea ce li se recomandă
de către instituție în scopul asigurării
sănătății,  siguranței  și  protecției
copiilor lor.

                                           

Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ
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*Standard  2.1.  Copii  participă  la  procesul  decizional  referitor  la  toate  aspectele  vieții  școlare
[Standardul nu se aplică IET]

Domeniu: Management

Indicator 2.1.1. Definirea, în planul strategic/ operațional de dezvoltare, a mecanismelor de participare a
elevilor/ copiilor la procesul de luare a deciziilor, elaborând proceduri și instrumente, ce asigură valorizarea
inițiativelor lor și oferind informații complete și oportune pe subiecte, ce țin de interesul lor imediat

Dovezi PAI;  PDI;   Consiliul colectivului de elevi la nivel de clasă, comisiile create pe lângă 
consiliul 
colectivului clasei

Constatări Cât privește acest indicator, instituția nu se poate manifesta la maximum, așa cum 
contingentul de elevi e format  din elevii ciclului primar, precum și din copiii de 
vârstă preșcolară, iar ceea ce se poate de realizat e doar la nivel de clasă.

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
1

Autoevaluare conform criteriilor: 
0,25  puncte -  Instituţia  proiectează  nesistematizat
participarea  elevilor/  copiilor  la  procesul  de  luare  a
deciziilor şi oferă sporadic informaţii pe subiecte ce ţin de
interesul lor imediat;

Punctaj
acordat:
0,25 p.

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator  2.1.2. Existența  unei  structuri  asociative  a  elevilor/  copiilor,  constituită  democratic  și
autoorganizată, care participă la luarea deciziilor cu privire la aspectele de interes pentru elevi/ copii

Dovezi Nu avem dovezi.
Constatări Vârsta  elevilor  din  ciclul  primar  nu  oferă  posibilitate  de  a  crea  niște  structuri

associative, care ar participa la luarea de decizii constructive cu privire la aspectele de
interes pentru elevi.

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
0 puncte -  În instituţie nu există o structură asociativă a
elevilor/  copiilor  (sau  există  doar  formal)  şi  nu  este
evidentă  participarea  elevilor  la  procesul  de  luare  a
deciziilor.

Punctaj
acordat:

0p.

Indicator 2.1.3. Asigurarea funcționalității mijloacelor de comunicare ce reflectă opinia liberă a elevilor/
copiilor (pagini pe rețele de socializare, reviste și ziare școlare, panouri informative etc.)

Dovezi Ziare școlare, proiecte tematice în cadrul unor discipline școlare,  concursuri școlare
pe diverse subiecte.

Constatări Instituția oferă elevilor, în măsura posibilităților și  capacității instituționale de care
dispune la momentul actual, mijloace de comunicare, ce exprimă opinia lor, conform
particularităților  de vârstă (ciclul primar).

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
1

Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75 puncte -  Institufia asigură, la un nivel considerabil,
funcţionalitatea  mijloacelor  de  comunicare  ce  reflectă
opinia  liberă  a  elevilor/  copiilor,  doar  cu  unele
imperfecțiuni nesemnificative, starea de lucruri implicând
un feedback preponderent pozitiv din partea tuturor celor
implicați în procesul educațional.

Punctaj
acordat:
1,5 p.

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
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Indicator 2.1.4. Implicarea permanentă a elevilor/ copiilor în consilierea aspectelor legate de viața școlară,
în  soluționarea  problemelor  la  nivel  de  colectiv,  în  conturarea  programului  educațional,  în  evaluare
propriului progress

Dovezi Raportul semestrial de monitorizare a progresului educațional conform indicatorilor
de bază;   Raportul  statistic și  narativ asupra  activității  instituției,  inclusiv privind
rezultatele  evaluărilor  naționale;  Raportul  anual  asupra  activității  realizate  și
rezultatele  obținute  la  nivelul  ciclului  preșcolar”,  note  informative;  consiliul
colectivului de elevi ai clasei; comisiile instituite pe lângă  consiliu clasei de elevi;
portofoliile elevilor. 

Constatări Elevilor le place să se implice în activități, ce țin de soluționarea problemelor la nivel
de colectiv

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75 puncte - Instituţia implică elevii/ copiii în majoritatea
cazurilor,  cu  eficienţă  considerabilă,  în  consilierea
aspectelor  legate  de  viaţa  şcolară,  în  soluţionarea
problemelor la nivel de colectiv, în conturarea programului
educaţional, în evaluarea propriului progres.

Punctaj
acordat:
1,5 p.

Total standard 3,25 p.
  
Standard  2.2.  Instituția  școlară  comunică  sistematic  și  implică  familia  și  comunitatea  în  procesul
educațional
Domeniu: Management 
Indicator  2.2.1. Existența  unui  set  de  proceduri  democratice  de  delegare  și  promovare  a  părinților  în
structurile  decizionale,  de  implicare  a  lor  în  activitățile  de  asigurare  a  progresului  școlar,  de  informare
periodică a lor în privința elevilor/ copiilor și de aplicare a mijloacelor de comunicare pentru exprimarea
poziției părinților și a altor subiecți în procesul de luare a deciziilor

Dovezi   Consiliul reprezentativ al părinților, Planul de activitate a CRP, adunări generale cu
părinții;  registrul  de  evidență  a  sugestiilor;  registrul  de  observații  și  sugestii  ale
administratorului de serviciu;

Constatări În rezultatul examinării documentației ce ține de acest indicator, părinții, cu adevărat,
au  posibilitate  de  a  participa  în  activități  de  asigurare  a  progresului  școlar,  sunt
permanent  informați  cu  situația  școlară  a  copiilor  lor,  își  pot  exprima poziția  cu
referire la la subiectele  vizate în standardul dat, precum și  la implicarea în luarea de
decizii. 

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
1

Autoevaluare conform criteriilor: 
1 punct -  Instituţia elaborează şi valorifică sistematic un
set de proceduri democratice de delegare şi promovare a
părinţilor în structurile decizionale, de implicare a lor în
activităţi  ce  asigură  progresul  şcolar  şi  dispune  de
mijloace  de  informare  şi  comunicare  pentru  exprimarea
opiniei tuturor partenerilor educaţionali.

Punctaj
acordat:

1 p.

Indicator 2.2.2. Existența acordurilor de parteneriat cu reprezentanții comunității, pe aspecte ce țin interesul
elevului/  copilului,  și  a  acțiunilor de participare a comunității  la  îmbunătățirea condițiilor  de învățare și
odihnă pentru elevi/ copii.

Dovezi APL Nișcani, biblioteca publică Nișcani, agenți economici din teritoriu. 
Constatări Acordurilor  de parteneriat  cu reprezentanții  comunității  duc la  rezultate  mult  mai

mari în ceea ce privește îmbunătățirea condițiile de învățare și oferă elevilor/copiilor
un mod de odihnă plăcut, interesant și modernizat.

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
1

Autoevaluare conform criteriilor: 
1  punct -  Instituţia  promovează  sistematic  şi  valorifică
eficient parteneriate cu diverşi reprezentanţi ai comunităţii,
pe aspecte ce ţin de interesul elevului/ copilului.

Punctaj
acordat:

1 p.
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Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 2.2.3. Asigurarea dreptului părinților și al autorității publice locale la participarea în consiliul de
administrație, implicarea lor și a elevilor, ca structuri asociative, în luarea de decizii, beneficiind de mijloace
democratice de comunicare, implicarea părinților și a membrilor comunității în activități organizate în baza
unui plan coordonat orientat spre educația de calitate pentru toți copiii

Dovezi Planul de activitate a Consiliului Administrativ; lista nominal a membrilor Consiliului
Administrativ;  registrul ședințelor CA; materialele ședințelor CA

Constatări În rezultatul examinării dovezilor prezentate, e cert faptul cum că instituția asigură și
respectă dreptul  părinților și al autorității publice locale la participarea în consiliul de
administrație cu drept de vot în luarea de decizii, în scopul unei educații de calitate
pentru toți elevii și copiii instituției. Așa cum instituția are statut de Școală Primară –
Grădiniță,   nu poate  să  permită  implicarea  elevilor  în  luarea  de  decizii  în  cadrul
ședințelor CA.

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75  puncte -  Instituţia  implică  frecvent  părinţii  şi
comunitatea în procesul de luare a deciziilor cu privire la
educaţie,  inclusiv  în  CA,  şi  în  activităţi  orientate  spre
educaţia de calitate pentru toţi copiii, conlucrează periodic
cu o structură asociativă a părinţilor şi dispune de mijloace
de  comunicare  pentru  exprimarea  opiniei  subiecţilor
indirecţi.

Punctaj
acordat:
1,5 p.

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator  2.2.4. Participarea  structurilor  asociative  ale  elevilor/  copiilor,  părinților  și  a  comunității  la
elaborarea documentelor programatice ale instituției, la pedagogizarea părinților și implicarea acestora și a
altor actori comunitari ca persoane-resursă în procesul educational
Dovezi Proiectul  „Educație  parentală”;  Consiliul  reprezentativ  al  părinților  (CRP);   APL

Nișcani;  biblioteca publică  Nișcani
Constatări Instituția permite și oferă posibilitate, tuturor structurilor nominalizate mai sus, să se 

implice la elaborarea anumitor documente programatice ale acesteia, la 
pedagogizarea părinților și implicarea acestora ca persoane-resursă în procesul 
educațional.

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75 puncte -  Instituţia  asigură participarea frecventă a
structurilor asociative ale elevilor/ copiilor, părinţilor şi a
comunităţii  la elaborarea şi implementarea documentelor
programatice,  inclusiv  în  activităţi  de  formare,  ca
persoane-resursă în procesul educaţional.

Punctaj
acordat:
1,5 p.

Total standard 5 p.

Standard 2.3.  Școala,  familia  și  comunitatea îi  pregătesc pe copii  să conviețuiască într-o societate
interculturală bazată pe democrație
Domeniu: Management 
Indicator 2.3.1. Promovarea respectului  față de diversitatea culturală,  etnică, lingvistică, religioasă, prin
actele reglatorii și activități organizate de instituție

Dovezi „Politica de protecție a copilului” – document elaborat la decizia instituției, acte 
legislative la subiectul dat parvenite de la MCCE; DÎTS Călărași

Constatări Instituția respectă toate actele legislative în această direcție și, cu toate că  nu se 
simte, la momentul actual, necesitatea de a face activ acest indicator, totuși, 
promovează respectul față de diversitatea culturală, etnică, lingvistică, religioasă prin 
anumite activități, astfel pregătindu- i pe elevi pentru asemenea situații, cu care s-ar 
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putea întâlni  în viață.
Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
1

Autoevaluare conform criteriilor:
1  punct -  Instituţia  promovează  sistemic  şi  eficient,  în
actele  reglatorii  interne  şi  în  activităţi,  respectul  faţă  de
diversitatea culturală, etnică, lingvistică, religioasă.

Punctaj
acordat:

1 p.

Indicator 2.3.2. Monitorizarea modului de respectare a diversității culturale, etnice, lingvistice, religioase și
de valorificare a multiculturalității în toate documentele și în activitățile desfășurate în instituție și colectarea
feedbackului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea principiilor democratice
Dovezi „Politica de protecție a copilului”;  acte normative ale MCCE/DÎTS Călărași; postere,

lecturi literare, discuții, dezbateri, concursuri de desene, cursuri online cu privire la
etnii ș,a,

Constatări Cu toate  că  în  instituție  nu sunt  elevi/copii  de  alte  diversități  culturale  -   etnice,
lingvistice,  religioase  –  cadrele  didactice,  prin  desfășurarea  anumitor  activități,  îi
pregătesc pe dscipolii lor să respecte toate principiile democratice în acest domeniu.

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
1

Autoevaluare conform criteriilor:
1  punct -  Instituţia  monitorizează  sistemic  respectarea
diversităţii  culturale,  etnice,  lingvistice,  religioase  şi
valorificarea  multiculturalităţii,  în  documentele
programatice  şi  în  activităţile  desfăşurate,  colectând
permanent feedbackul partenerilor cu referire la respectarea
principiilor democratice.

Punctaj
acordat:

1 p.

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 2.3.3. Crearea condițiilor pentru abordarea echitabilă și valorizantă a fiecărui elev/ copil indiferent
de  apartenența  culturală,  etnică,  lingvistică,  religioasă,  încadrarea  în  promovarea  multiculturalității,
valorificând capacitatea de socializare a elevilor/ copiilor și varietatea de resurse (umane, informaționale
etc.) de identificare și dizolvare a stereotipurilor și prejudecăților
Dovezi „Politica de protecție a copilului”; accesul în Centrul de resurse,  sala de lectură,  

terenul de joacă, sala de festivități, sală de educație muzicală, sală de gimnastică, 
blocuri sanitare, acces în cabinetul asistentului medical etc.

Constatări Întreg colectivul pedagogic al instituției,  permanent este în căutare și creare de noi 
condiții întru abordarea echitabilă și valorizantă a elevilor/copiilor, indifferent de 
diversitățile lor culturale; permanent este precăutat de  identificarea și dizolvarea  
stereotipurilor și prejudecăților, cu toate că astfel de  cazuri nu există..

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
1  punct -  Instituţia  creează  condiţii  avansate  pentru
respectarea diversităţii şi valorifică intens capacitatea de
socializare a elevilor/ copiilor şi resursele de identificare şi
dizolvare a stereotipurilor şi prejudecăţilor.

Punctaj
acordat:

2 p.

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 2.3.4. Reflectarea, în activitățile curriculare și extracurriculare, în acțiunile elevilor/ copiilor și ale
cadrelor  didactice,  a  viziunilor  democratice  de  conviețuire  armonioasă  într-o  societate  interculturală,  a
modului de promovare a valorilor multiculturale
Dovezi Ore/acivități  extracurriculare  în  cadrul  disciplinelor  școlare  cum  sunt  de  ex.:

„Dezvoltare  personală”;  „Științe”;  „Proiect  thematic”,  „Calendarul  zilelor
marcante/de sărbători naționale, internaționale”, implicarea copiilor din grupa mare în
proiectul Primăriei Nișcani ce ține de iluminarea stradală ș.a. 

Constatări Instituția   utilizează  diverse  instrumente  posibile  de  promovare  a  viziunilor
democratice  de  convieţuire   într-o  societate  interculturală  eventuală,   precum  și
promovarea valorilor multiculturale.

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
1 punct -  Instituţia  organizează şi  desfăşoară sistematic
diverse  activităţi  şi  proiecte  educaţionale  prin  care
dezvoltă şi promovează în acţiunile elevilor/ copiilor şi ale
cadrelor  didactice  viziunile  democratice  de  convieţuire

Punctaj
acordat:

2 p.
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într-o  societate  interculturală  şi  promovează  constant
valorile multiculturale.

Total standard 6 p.

Dimensiune II
[Se va completa

la finalul fiecărei
dimensiuni]

Puncte forte Puncte slabe
Colaborare  eficientă  cu  marea  majoritate  a
părinților;  interesul  sporit  al  instituției  în
colaborare cu familia, comunitatea în scopul
pregătirii elevilor/copiilor de conviețui într-o
societate intercultural, bazată pe democrație  

Elevii   se  pot  implica   în  procesul
decisional referitor la toate aspectele
vieții școlare doar la nivel de colectiv
al  clasei,   așa  cum,  conform
particularităților de vârstă,  nu avem
un  consiliu  al  elevilor;  lipsa  unei
pagin pe rețelele de socializare 

Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ

*Standard 3.1. Instituția educațională cuprinde toți copiii, indiferent de naționalitate, gen, origine și
stare socială, apartenență religioasă, stare a sănătății și creează condiții optime pentru realizarea și
dezvoltarea potențialului propriu în procesul educațional
Domeniu: Management
Indicator 3.1.1. Elaborarea planului strategic și operațional bazat pe politicile statului cu privire la educația
incluzivă (EI),  a strategiilor de formare continuă a cadrelor în domeniul EI, a proiectelor de asigurare a
incluziunii prin activitățile multiculturale, a documentelor de asigurare a serviciilor de sprijin pentru elevii cu
CES

Dovezi PAI; ordin cu privire la instituirea CMI;  lista nominală a elevilor/copiilor cu cerințe
educaționale special;  PEI-uri; C M/CA, mapa CMI; acte legislative cu privire la EI,
literatură în domeniu, ș..a.

Constatări Instituția asigură multiple servicii de sprijin pentru elevii/copiii cu CES și elaborează
diverse documente,  respectând actele normative, consultând literatura și suporturile
teoretice, privitor la educația incluzivă.

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
1 punct - PDI şi PAI reflectă sistemic activităţi specifice de
aplicare  a  politicilor  statului  cu  privire  la  EI,  la
valorificarea  multiculturalităţii,  la  asigurarea  serviciilor
de  sprijin  şi  la  formarea  continuă  a  pedagogilor  ce  le
asigură, la informarea permanentă a corpului didactic cu
privire la stringenţele legate de incluziune.

Punctaj
acordat:

2 p.

Indicator 3.1.2. Funcționalitatea structurilor, a mecanismelor și procedurilor de sprijin pentru procesul de
înmatriculare și incluziune școlară a tuturor copiilor, inclusiv de evidență și sprijin pentru copiii cu CES

Dovezi Depistarea  elevilor/copiillor  cu  CES,  evaluarea  inițială,  stabilirea  tipului  de
incluziune,  liste nominale ale elevilor/copiilor cu CES,  cartea de ordine cu privire la
elevi, condiții pentru realizarea procesului de educație incluzivă, mapa CMI ș.a.

Constatări Odată  depistați,  instituția  asigură  permanent  funcționalitatea  structurilor,
mecanismelor și procedurilor de sprijin pentru procesul de înmatriculare și incluziune
a tuturor elevilor/copiilor cu CES. 

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
1

Autoevaluare conform criteriilor: 
1  punct -  Instituţia  asigură  sistemic  funcţionalitatea
structurilor, mecanismelor şi procedurilor de sprijin pentru
înmatricularea şi incluziunea tuturor elevilor/ copiilor.

Punctaj
acordat:

1 p.

Domeniu: Capacitate instituțională
*Indicator 3.1.3. Crearea bazei de date a copiilor din comunitate, inclusiv a celor cu CES, elaborarea actelor
privind evoluțiile demografice și perspectivele de școlaritate, evidența înmatriculării elevilor [indicatorul se
aplică  IET,  școlilor  primare,  gimnaziilor,  liceelor,  instituțiilor  de  învățământ  general  cu  programe
combinate]
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Dovezi Baza de date cu privire la elevii/copii cu CES din teritoriu;  mapa CMI
Constatări Instituția dispune de o bază de date a elevilor/copiilor cu CES, care permanent este

actualizată în rezultatul reevaluării acestora, 
Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
1 punct -  Instituţia dispune de o bază de date permanent
actualizată a copiiilor de vârstă şcolară şi preşcolară din
comunitate,  inclusiv  a  celor  cu  CES,  monitorizează
evoluţiile  demografice  şi  elaborează  perspectivele  de
şcolaritate,  duce  evidenţa  înmatriculării  tuturor  elevilor/
copiilor  şi  valorifică  informaţii  cu  privire  la  mediul
familial.

Punctaj
acordat:

2 p.

Indicator 3.1.4. Monitorizarea datelor privind progresul  și  dezvoltarea  fiecărui  elev/  copil  și  asigurarea
activității Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare (CMI) și a serviciilor de sprijin, în funcție de necesitățile
copiilor

Dovezi Mapa  CMI;  rapoarte  de  evaluare  inițială/rapoarte  de  reevaluare/rapoarte  despre
progresul școlar al elevilor/copiilor cu CES, registrul proceselor verbale ale ședințelor
CMI. 

Constatări Instituția  monitorizează  progresul  școlar,  precum  și  dezvoltarea  fizică  a
elevilor/copiilor cu CES, asigurând condiții optime în scopul dezvoltării potenţialului
cognitiv, aptitudinal şi afectiv al acestora și activității normale și eficiente a  CMI.

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
1

Autoevaluare conform criteriilor: 
1  punct -  Instituţia  monitorizează  sistemic  progresul  şi
dezvoltarea  fiecărui  elev/  copil,  valorifică  permanent
ascensiunea  în  dezvoltarea  acestuia,  creează  condiţii
optime  pentru  dezvoltarea  potenţialului  cognitiv,
aptitudinal şi afectiv al lui şi asigură funcţionalitatea CMI,
serviciile  de  sprijin  (logopedice,  psihologice  etc.),  în
funcţie de necesităţi.

Punctaj
acordat:

1 p.

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 3.1.5. Desfășurarea procesului educațional în concordanță cu particularitățile și nevoile specifice
ale fiecărui elev/ copil și asigurarea unui Plan educațional individualizat (PEI), curriculum adaptat, asistent
personal, set de materiale didactice sau alte măsuri și servicii de sprijin

Dovezi  PEI –urile, curricula adaptate sau modificate (după caz), CDS, seturi de materiale
didactice  necesare  prosecului  educational  incluziv,  organigrama  structurală  și
funcțională a instituției (centrul de resurse)

Constatări Procesului educational incluziv se desfășoară, ținându-se  cont de nevoile specifice
ale fiecărui elev/ copil, conform unui plan educational individualizat, CA sau CM,
utilizându-se  materialele  didactice  necesare  în  cazul  PEI  și
vegheat/îndrumat/încurajat de un CDS în strânsă colaborare cu învățătorul la clasă.

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75 puncte - Instituţia desfăşoară procesul educaţional la
un  nivel  cosiderabil,  cu  unele  imperfecțiuni
nesemnificative,  toată  activitatea  se  realizează  în
corespundere  cu  particularităţile  şi  nevoile  specifice  ale
elevilor/ copiilor, respectă recomandările SAP, elaborează
curriculumul  adaptat,  PEI,  implică  în  genere  personal
competent,  însă  anumite  nevoi  specifice  ale  unor  copii
rămân nesatisfăcute.

Punctaj
acordat:
1,5 p.

Total standard 7,5 p.
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Standard 3.2. Politicile și practicile din instituția de învățământ sunt incluzive, nediscriminatorii  și
respectă diferențele individuale

Domeniu: Management
Indicator 3.2.1. Existența, în documentele de planificare, a mecanismelor de identificare și  combatere a
oricăror forme de discriminare și de respectare a diferențelor individuale

Dovezi „Politica  de  protecâie  a  copilului”,  Planul  de  activitate  CMI,  PEI-urile
elevilor/copiilor cu CES, CM, CA

Constatări Politicile  și  practicile  existente  în  instituție  cu  privire  la  PEI,  poartă  un  caracter
nedesctiminator și sunt orientate spre respectarea diferențelor individuale ale elevilor/
copiilor cu CES.           

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
1

Autoevaluare conform criteriilor:
1  punct -  PDI  şi  PAI  reflectă  sistemic  mecanisme  de
identificare şi combatere a oricăror forme de discriminare
şi  de  respectare  a  diferenţelor  individuale,  implicând  în
acţiunile preconizate personal calificat, format în domeniu,
parteneri comunitari, şi diseminând complex informaţii în
acest sens.

Punctaj
acordat:

1 p.

Indicator 3.2.2. Promovarea diversității, inclusiv a interculturalității, în planurile strategice și operaționale
ale instituției, prin programe, activități care au ca țintă educația incluzivă și nevoile copiilor cu CES

Dovezi  PAI, „Politica de protecție a copilului” , alte acte legislative la subiectul dat parvenite
de la MCCE, DÎTS Călărași

Constatări Activitatea  instituției,  conform  acestui  indicator,  este  orientată  spre  promovarea
diversității  culturale prin programe și  diverse  activități,  care  au ca țintă educația
incluzivă și nevoile copiilor cu CES.

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
1  punct -  PDI  şi  PAI  reflectă  cultura  diversităţii,
promovând în toate aspectelor vieţii şcolare programe cu
accent pe incluziune şi nondiscriminare şi activităţi ce ţin
de  respectarea  diferenţelor,  cu  implicarea  mai  multor
factori  educaţionali,  inclusiv  a  elevilor/  copiilor,  în
organizarea acestor activităţi.

Punctaj
acordat:

2 p.

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator  3.2.3. Asigurarea  respectării  diferențelor  individuale  prin  aplicarea  procedurilor  de  prevenire,
identificare,  semnalare,  evaluare și  soluționare a situațiilor  de discriminare și  informarea personalului,  a
elevilor/ copiilor și reprezentanților lor legali cu privire la utilizarea acestor procedure

Dovezi Posterelor  elaborate  de  elevii/copii  cu  CES,  lecturi  literare,  materiale  ale
discuțiilor/dezbaterilor/concursurilor de desene ect.

Constatări În orice activități, instituția oferă șanse egale de incluziune tuturor elevilor/copiilor cu
CES.

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
1

Autoevaluare conform criteriilor: 
1 punct - Instituţia asigură sistemic, în orice acţiuni şanse
egale de incluziune tuturor elevilor/ copiilor şi respectarea
diferenţelor  individuale,  informează/  formează permanent
personalul, copiii şi reprezentanţii lor legali cu privire la
procedurile de prevenire, identificare, semnalare, evaluare
şi  soluţionare  a  situaţiilor  de  discriminare  şi  utilizează
permanent aceste proceduri,  prin personal format şi  prin
parteneriate în domeniu.

Punctaj
acordat:

1 p.
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Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 3.2.4. Punerea în aplicare a curriculumului, inclusiv a curriculumului diferențiat/ adaptat pentru
copiii  cu  CES,  și  evaluarea  echitabilă  a  progresului  tuturor  elevilor/  copiilor,  în  scopul  respectării
individualității și tratării valorice a lor

Dovezi Mapa CMI, rapoarte despre progresul școlar al elevilor/copiilor cu CES, conform CM
sau CA 

Constatări Instituția permanent ține sub control strict modul de punere în aplicare  a CM / CA
pentru elevii/copii cu CES și asigură, prin diverse activități, evaluarea competentă și
corectă a progresului intellectual/socioemotional a  fiecărui elev/copil.

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
1  punct -  Instituţia  tratează  toţi  elevii/  copiii  în  mod
echitabil prin aplicarea eficientă a documentelor de politici
incluzive,  a  curriculumului,  inclusiv  a  curriculumului
diferenţiat/  adaptat  pentru  copiii  cu  CES,  prin  diverse
activităţi de cunoaştere şi evaluare a progresului fiecărui
elev/ copil, prin mecanisme de susţinere a individualităţii şi
tratării valorice a fiecăruia, prin activităţi ce îi încurajează
să participe activ la propriul proces de învăţare.

Punctaj
acordat:

2 p.

Indicator 3.2.5. Recunoașterea de către elevi/ copii a situațiilor de nerespectare a diferențelor individuale și
de discriminare și manifestarea capacității de a le prezenta în cunoștință de cauză

Dovezi Fișa de sesizare, boxa ANET, scenarii ale activităților educaționale,  proiecte tematice
cu caracter non-discriminator, postere și lecturi literare cu conținut la subiectul dat.

Constatări Toate activitățile organizate și desfășurate de către instituție au scop de a educa la
elevi  respectul  față  de  diferențele  individuale  și  de  a  le  forma  competența  de  a
recunoaște  situațiile de nerespectare a diferențelor individuale și de discriminare.

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
1

Autoevaluare conform criteriilor: 
1  punct -  Instituţia  organizează  sistematic  activităţi
educaţionale îndreptate spre recunoaşterea de către elevi/
copii  a  situaţiilor  de  discriminare  şi  a  cazurilor  de
nerespectare  a  diferenţelor  individuale  şi  informează
despre necesitatea de a le prezenta oportun şi elevat.

Punctaj
acordat:

1 p.

Total standard 7 p.

Standard 3.3. Toți copiii beneficiază de un mediu accesibil și favorabil
Domeniu: Management
Indicator 3.3.1. Utilizarea resurselor instituționale  disponibile pentru asigurarea unui  mediu accesibil  și
sigur pentru fiecare elev/ copil, inclusiv cu CES, și identificarea, procurarea și utilizarea resurselor noi

Dovezi Centrului  de  resurse,  mobilier,  laptop-uri,  xerox,  trenajoare,  material  didactice
necesare realizării procesului educational incluziv, dosarul privind bugetul planificat
și  executat  (prezentat  pe  articole),  registrul  de  evidență  a  bunurilor  materiale  ale
instituției  și  actele  de  decontare  (procese-verbale  de  primire-predare  a  bunurilr
materiale,  procese-verbale  de  decontare  a  valorilor  materiale),  registrul  de
inventariere  și  de  mișcare  a  fondului  bibliotecii,  de  evidență  a  literaturii  și
manualelor.

Constatări Instituția asigură un mediu accesibil și favorabil pentru toți elevii/copiii beneficiari,
îmbogățește arsenalul de resurse educaționale prin achiziționarea resurselor noi.

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
1 punct -  Instituţia asigură sistemic crearea unui  mediu
accesibil şi favorabil pentru fiecare elev/ copil, planificând
riguros  resursele  umane  şi  materiale,  interne  şi
comunitare,  utilizând  raţional  resursele  disponibile,
identificând şi procurând la timpul potrivit resurse noi.

Punctaj
acordat:

2 p.
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Indicator 3.3.2. Asigurarea protecției datelor cu caracter personal și a accesului, conform legii, la datele de
interes public

Dovezi Baza de date a elevilor/copiilor cu CES, mapa CMI
Constatări Toate  datele  cu  caracter  personal  ale  elevilor/copiilor  cu  CES  sunt  în  deplină

siguranță, iar accesul la ele se face doar în limita prevăzută de lege.
Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
1

Autoevaluare conform criteriilor: 
1 punct -  Instituţia asigură protecţia deplină a datelor cu
caracter personal şi accesul în limite prevăzute de lege la
datele de interes public.

Punctaj
acordat:

1 p.

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 3.3.3. Asigurarea unui mediu accesibil  pentru incluziunea tuturor elevilor/ copiilor,  a spațiilor
dotate, conforme specificului educației, a spațiilor destinate serviciilor de sprijin

Dovezi Centrului  de  resurse,  mobilier,  laptop-uri,  xerox,  trenajoare,  material  didactice
necesare realizării procesului educational incluziv, bloc sanitar interior, lavoar ș.a.

Constatări Instituția dispune,  practic,  de toate  spațiile necesare PEI,  asigurând astfel  tuturor
elevilor/copiilor un mediu accesibil și favorabil pentru incluziune.

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
1 punct - Instituţia asigură, pe toate segmentele activităţii
şi prin toate condiţiile fizice, prin spaţii amenajate şi dotate
în  concordanţă  cu  natura  şi  ponderea  activităţilor  şi  cu
nevoile  generale  şi  speciale  ale  copiilor,  inclusiv  spaţii
destinate serviciilor de sprijin, un mediu accesibil  pentru
incluziunea tuturor elevilor/ copiilor.

Punctaj
acordat:

2 p.

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator  3.3.4. Punerea  în  aplicare  a  mijloacelor  de  învățământ  și  a  auxiliarelor  curriculare,  utilizând
tehnologii informaționale și de comunicare adaptate necesităților tuturor elevilor/ copiilor

Dovezi Resurse educaționale variate: materiale didactice, ustensile pentru modelat, desenat,
aplicații, cărți diferite, planșe de colorat, laptop, xerox,  trenajoare etc.

Constatări Instituția,  prin  utilizarea  multiplelor  resurse  educaționale,  oferă  posibilități  egale
tuturor elevilor/copiilor cu CES întru autodezvoltarea și manifestarea armonioasă a
personalității acestora.

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75  puncte -  Instituţia  aplică  variate  mijloace  de
învăţământ şi auxiliare curriculare, inclusiv TIC, adaptate
necesităţilor  tuturor  celor  ce  învaţă,  monitorizează
desfăşurarea activităţilor educaţionale, inclusiv a celor ce
ţin  de  CES,  încurajând  participarea  activă  a  majorităţii
elevilor/  copiilor,  cultivându-le  frecvent  abilităţi  de
autodezvoltare  pentru  a-şi  manifesta  armonios
personalitatea.

Punctaj
acordat:
1,5 p.

Total standard 6,5 p.

Dimensiune III
[Se va completa la

finalul fiecărei
dimensiuni]

Puncte forte Puncte slabe
Toți  celevii/copiii  cu  CES  au  fost
identificați  și  cuprinși  cu  procesul
educațional  incluziv;  există  centrul  de
resurse; angajarea unui CDS; condiții foarte
bune  pentru  realizarea  PEI;  drepturi
respectate;  atitudine  democratică  față  de

Nu toți părinții copiilor cu CES pot fi
ușor  convinși   să  se  pătrundă  de
faptul  cum  că  CES-ul  cu  nimic  nu
diminuiază demnitatea copilului, dar,
dimportivă, îl ajută să treaă mai ușor
peste  dizabilitățile  pe  care   le  are,
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elevii/copiii  cu  CES;  spații  accesibile  și
confortabile.

implicându-se  într-un  proces
educațional diferit de cel tradițional –
PEI.

Dimensiune IV. EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ

Standard 4.1. Instituția creează condiții de organizare și realizare a unui proces educațional de calitate
Domeniu: Management
Indicator  4.1.1. Orientarea  spre  creșterea  calității  educației  și  spre  îmbunătățirea  continuă  a  resurselor
umane și materiale în planurile strategice și  operaționale ale instituției,  cu mecanisme de monitorizare a
eficienței educaționale

Dovezi Legile RM, Hotărârile Guvernului RM, ordinele MECC și OLSDÎ, Statutul Instituției,
Regulamentul  de  activitate  a  instituției,   PDI,   PAI,  Dosarul  privind  activitatea
Consiliului Pedagogic, schema orară, orarul semestrial al evaluărilor summative, plan
strategic  de formare continuă,  oferte  de conferire/confirmare a  gradelor  didactice,
materiale  didactice,  sală  de  lectură,  computer,  laptop  –uri,  tablete,  săli  de  clasă
suficiente,  mobilier  (mese  și  scaune  reglante),  portofoliul  de  atestare,  portofoliile
catedrelor metodice, portofoliile cadrelor didactice, portofoliile cadrelor de conducere
etc.

Constatări Obiectivul  prioritar  al  instituției  constă  în  realizarea  unui  process  educațional  de
calitate,  obiectiv,  ce  se  regăsește  în  marea majoritate  a  tipurilor  de  documentație
școlară, relizarea căruia se monitorizează de administrație prin diverse mecanisme
funcționale.

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
1 punct -  Instituţia  demonstrează  sistemic  şi  holistîc,  în
PAI şi PDI, orientarea spre creşterea calităţii educaţiei şi
spre  îmbunătăţirea  continuă  a  resurselor  umane  şi
materiale  şi  conceptualizează  mecanisme  funcţionale  de
monitorizare a eficienţei educaţionale.

Punctaj
acordat:

2 p.

Indicator  4.1.2. Realizarea  efectivă  a  programelor  și  activităților  preconizate  în  planurile  strategice  și
operaționale ale instituției, inclusiv ale structurilor asociative ale părinților și elevilor

Dovezi Planul  managerial  al  instituției,  PDI,   PAI,  Statutul  instituției,  Dosarul  privind
activitatea Consiliului Pedagogic,  planul activităților și ședințelor cu părinții, CRP,
planul  de  activitate  a  comisiilor  metodice,  proiecte  didactice  de  lungă  durată  la
disciplinele școlare, proiectarea tematică pentru activitatea în grupele de grădiniță,
consiliul elevilor la nivel de clasă etc.

Constatări Așa cum instituția are statut de Școală Primară – Grădiniță, constituirea unui Consiliu
al  Elevilor  ar  fi  irațională  și  neefectivă.  Cât  privește  structurile  associative  ale
părinților,  nu  există  decât  Consiliul  Reprezentativ  al  Părinților.  Anume  din  acest
considerent  instituția  nu  poate    organiza  și   desfășura  integral    programele  și
activitățile proiectate ( procentul realizării este aproximativ egal cu 90 – 95%).

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75  puncte -  Instituţia  realizează  eficient  şi  aproape
integral programe şi activităţi preconizate în PDI şi PAI,
inclusiv proiectate de structurile asociative ale părinţilor şi
elevilor.

Punctaj
acordat:
1,5 p.

Indicator  4.1.3. Asigurarea,  în  activitatea  consiliilor  și  comisiilor  din  Instituție,  a  modului  transparent,
democratic  și  echitabil  al  deciziilor  cu  privire  la  politicile  instituționale,  cu  aplicarea  mecanismelor  de
monitorizare a eficienței educaționale, și promovarea unui model eficient de comunicare internă și externă cu
privire la calitatea serviciilor prestate

Dovezi Portofoliul  de  atestare  a  cadrelor  didactice,   toate  tipurile  de registre  existente  în
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instituție  (Registrul  ședințelor  CP,  CA,  CMI,  fișelor  de  sesizare,  sesizărilor  și
petițiilor la Consiliul de etică, ședințelor cu părinții,  ședințelor CRP et.),  rapoarte,
note informative, procese-verbale, analiza SWOT ș.a.

Constatări Atât succesele, cât și insuccesele ce rezultă din activitatea instituției sunt transparente
pentru toată colectivitatea școlară, așa cum nicio decizie nu se ia fără ca să nu aibă
loc,  în  primul  rând,   dezbaterile  necesare  organizate  într-un  mod  democratic  și
echitabil,  după  care   urmează  aprobarea  de  către  membrii   consiliilor/comisiilor
funcționale cu  drept de vot.

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
1 punct - Instituţia asigură modul transparent, democratic
şi  echitabil  al  deciziilor  cu  privire  la  politicile
instituţionale,  implicând  sistematic  toate  consiliile  şi
comisiile  constituente  în  monitorizarea  eficienţei
educaţionale,  şi  promovează  permanent  comunicarea
internă  şi  externă  cu  privire  Ia  calitatea  serviciilor
prestate.

Punctaj
acordat:

2 p.

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator  4.1.4. Organizarea  procesului  educațional  în  raport  cu  obiectivele  și  misiunea  instituției  de
învățământ printr-o infrastructură adaptată necesităților acesteia

Dovezi Planul managerial  al instituției, Curriculum național pentru ciclul primar, Curriculum
pentru  educație  timpurie,   Standardele  de  eficiență  a  învățării,   Standardele  de
învățare  și  dezvoltare  a  copilului  de  la  naștere  și  până  la  7  ani,  Metodologia  de
evaluare criterială prin descriptori, repere metodologice, proiecte didactice , proiecte
tematice etc.

Constatări Instituția își  desfășoară întregul proces educațional, având la bază un set de obiective
bine definite, ce generează din misiunea sa ca instituție publică de învățământ.

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
1 punct -  Instituţia asigură plenar organizarea procesului
educaţional  în  raport  cu  obiectivele  şi  cu  misiunea  sa
printr-o infrastructură perfect adaptată necesităţilor sale.

Punctaj
acordat:

2 p.

Indicator  4.1.5. Prezența  și  aplicarea  unei  varietăți  de  echipamente,  materiale  și  auxiliare  curriculare
necesare valorificării curriculumului național, inclusiv a componentelor locale ale acestuia, a curriculumului
adaptat și a planurilor educaționale individualizate

Dovezi Curriculum national, CA/CM,  PEI, Standardele de eficiență a învățării,  Standardele
de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere și până la 7 ani, Metodologia de
evaluare  criterială  prin  descriptori,  repere  metodologice,  Planul  managerial  al
instituției, instrucțiuni, ordine ale MCEE/DÎTS Călărași, circulate, regulamente, etc.

Constatări Instituția deține diverse echipamente,  materiale și  auxiliare curriculare,  pe care se
străduie  să  le  pună  în  aplicare  în  scopul  valorificării  eficiente  și  integrale   a
Curriculumului național,  CET, CA/CM și a PEI-urilor

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
1  punct ~  Instituţia  dispune  de  variate  echipamente,
materiale  didactice  şi  auxiliare  curriculare  modeme
potrivite oricăror contexte educaţionale actuale şi le aplică
eficient.

Punctaj
acordat:

2 p.

Indicator 4.1.6. Încadrarea personalului didactic și auxiliar calificat, deținător de grade didactice (eventual
titluri științifice), pentru realizarea finalităților stabilite în conformitate cu normativele în vigoare

Dovezi Raportul statistic nr.83 cu privire la personalul încadrat în instituție la început de an
școlar,   Regulamentul  de  atestare  a cadrelor  didactice,  regulamentul  de  atestare  a
cadrelor de conducere, portofoliile pentru atrestare a cadrelor didactice, certificatele
de  grade  didactice,  baza  de  date  din  SIME,  dosarele  personale  ale  angajaților,
registrul  de  evidență  a  atestării  cadrelor  didactice,  planul  strategic  de  formare
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profesională  continuă  până  în  anul  2025,  registrul  evaluării  interve  a  activității
cadrelor  didactice,  cartea  de  ordine  cu  privire  la  personalul  angajat,  dosarele
personale ale angajaților, 

Constatări La etapa actuală, în general, în întreaga țară se simte un deficit de cadre didactice.
Din acest considerent, instituția nu are posibilitate să angajeze cadre tinere, așa cum
nu  sunt  oferte  de  angajare  din  partea  tinerilor  specialiști,  mai  cu  seamă,  cadre
didactice tinere, deținătoare de grade didactice, dar face tot posibilul de a încuraja
angajații săi să confirme gradele didactice pe care le dețin la moment.

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
1

Autoevaluare conform criteriilor: 
0,25  puncte -  Instituţia  asigură  încadrarea  personalului
calificat prin 30% de cadre deţinătoare de grade didactice.

Punctaj
acordat:
0,25 p.

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 4.1.7. Aplicarea curriculumului cu adaptare la condițiile locale și instituționale, în limitele permise
de cadrul normative

Dovezi Nu sunt.
Constatări Nu avem necesitatea  de a aplica  un curriculum cu adaptări  la  condițiile  locale și

instituționale.
Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
0  puncte -  Instituţia  nu  adaptează  curriculumul  la
specificul  şi  condiţiile  locale  şi  instituţionale,  inclusiv  la
necesităţile şi particularităţile elevilor/ copiilor.

Punctaj
acordat:

0 p.

Total standard 9,75 p.

Standard  4.2.  Cadrele  didactice  valorifică  eficient  resursele  educaționale  în  raport  cu  finalitățile
stabilite prin curriculumul național
Domeniu: Management
Indicator 4.2.1. Monitorizarea, prin proceduri specifice, a realizării  curriculumului (inclusiv componenta
raională, instituțională, curriculumul adaptat, PEI)

Dovezi PDI,  Planul-cadru  pentru  învățământul  primar,  gimnazial  și  liceal;   Planul  de
activitate  a  DÎTS  Călărași,   Planul  managerial  al  instituției,   curriculumul
adaptat/curriculum modificat, PEI

Constatări Realizarea tuturor conținuturilor curriculare sunt monitorizate de către instituție prin 
proceduri de suprapunere/comparare/stabilire  a volumului de 
conținuturi/subiecte/teme proietate-predate-învățate-evaluate la momentul oportun și 
înregietrate  deja în cataloagele clasei sau în altă documentație școlară cu cele ce 
urmau a fi desfășurate conform proietărilor didactice de lungă durată, PAI,  PA a 
DÎTS Călărași ș.a.

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
1

Autoevaluare conform criteriilor: 
1 punct -  Instituţia monitorizează sistematic şi eficient, în
PDI  şi  PAI,  în  documente  de  politici  interne,  realizarea
curriculumului,  inclusiv  fiecare  dintre  componentele
proiectare-predare-învăţare-(auto)evaluare,  inclusiv
componenta raională, şcolară, curriculum adaptat, PEI.

Punctaj
acordat:

1 p.

Indicator 4.2.2. Prezența, în planurile strategice și operaționale, a programelor și activităților de recrutare și
de formare continuă a cadrelor didactice din perspectiva nevoilor individuale, instituționale și naționale

Dovezi Portofoliile pentru atrestare a cadrelor didactice, certificatele de grade didactice, baza
de date din SIME, dosarele personale ale angajaților, registrul de evidență a atestării
cadrelor  didactice,  planul  strategic  de formare profesională  continuă până în  anul
2025, registrul evaluării interve a activității cadrelor didactice, 

Constatări Examinarea documentației nominalizată la secțiunea „dovezi”, demonstrează faptul
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cum că instituția ține sub un control stric și permanent  necesarul de cadre didactice
în dependență de stringențele procesului educational la etapa  actuală. Paralel cu acest
fapt,  instituția crează condiții  optime de formare continua a cadrelor  didactice  de
nivel local/rational/national (întruniri metodice, seminare teoretico-practice, întâlniri
de tipul „Masă rotunda”, „Training”, lecții demonstrative, împărtășirea experienței de
muncă) ș.a. 

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
1

Autoevaluare conform criteriilor: 
1 punct -  Instituţia monitorizează permanent necesarul de
cadre, raportându-1 la stringenţele procesului educaţional
actual,  proiectând  programe  de  recrutare  şi  implicare
sistematică  a  cadrelor  didactice  în  activităţi  de  formare
continuă şi de creştere a nivelului profesional.

Punctaj
acordat:

1 p.

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator  4.2.3. Existența  unui  număr  suficient  de  resurse  educaționale  (umane,  materiale  etc.)  pentru
realizarea finalităților stabilite prin curriculumul national
Dovezi Raportul statistic nr.83 cu privire la personalul încadrat în instituție la început de an

școlar,  Raportul  statistic  la  final  de  an  –  ȘG  –  3  despre  numărul  elevilor
promovați/admiși după 1 septembrie pe cicluri de școlarizare, dosarele personale ale
elevilor,  resurse educaționale umane într-un număr sufficient (învățători, bibliotecar,
educatori,  ajutori  de  educatori,  conducător  musical,  asistent  medical);   resurse
educaționale materiale (seturi  de material  didactice,  literatură metodică și  artistică
pentru elevi /copii,  reviste de specialitate, jucării, mijloace tehnice prin care se poate
realiza TIC-ul

Constatări Instituția reușește, prin utilizarea numărului suficient de resurse educaționale umane
și materiale, să realizeze finalitățile stabilite prin curriculum national, precum și prin
curriculum de educație timpurie, asigurând, totodată,  un proces educațional în cele
mai multe aspecte performant.

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
1 punct - Instituţia dispune de toate resursele educaţionale
necesare  pentru  realizarea  finalităţilor  stabilite  prin
curriculumul  naţional,  ajustându-le  la  cerinţele  zilei,  şi
asigură,  prin acestea,  un proces educaţional  în cele  mai
multe aspecte performant.

Punctaj
acordat:

2 p.

Indicator 4.2.4. Monitorizarea centrării  pe Standardele de eficiență a învățării,  a  modului de utilizare a
resurselor  educaționale  și  de  aplicare  a  strategiilor  didactice  interactive,  inclusiv  a  TIC,  în  procesul
educational

Dovezi Standardele de eficiență a învățării, SÎDC de la naștere și până la 7 ani, platforme de
învățământ performant (TEAMS, ZOOM), rețele de  socializare (Viber, Messenger),
telefoane mobile performante (uneori chiar și telefoane mobile mai puțin sofisticate,
după caz și situați din familiile elevilor/copiilor)

Constatări Paralel cu tehnologiile tradiționale/clasice, instituția  se  conformează treptat noilor
cerințe  educaționale  moderne  și  performante,   mai  cu  seamă acum,  când situația
pandemică  provocată  de  virusul  COVID-19,   ne  pune  la  încercări  de  tipul  PED
(online),  asigură  și  monitorizează,  totodată,   utilizarea  strategiilor  didactice
interactive, inclusiv TIC-ul.

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
1  punct -  Instituţia  monitorizează  eficient  şi  asigură
sistemic centrarea pe Standardele de eficienţă a învăţării,
utilizarea  resurselor  educaţionale,  aplicarea  strategiilor
didactice  interactive,  inclusiv  a  TIC,  în  procesul
educaţional.

Punctaj
acordat:

2 p.

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
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Indicator 4.2.5. Elaborarea proiectelor didactice în conformitate cu principiile educației centrate pe elev/
copil și pe formarea de competențe, valorificând curriculumul în baza Standardelor de eficiență a învățării

Dovezi Curriculum national, Standardelor de eficiență a învățării, CET, SÎDC de la naștere și
până la 7 ani,  repere metodologice, proiecte didactice de lungă și scurtă durată la
disciplinele școlate și activități integrate, alte acte normative.

Constatări Evaluarea proiectelor didactice de lungă/scurtă durată, urmărește scopul de a stabili în
ce măsură, cadrele didactice,  au  respectat principiile educației centrate pe elev/ copil
și  pe formarea de competențe. Instituția permanent  monitorizează, în baza acestor
proiectări didactice, modul de valorificare a curriculum-ului și realizarea standardelor
de eficienţă a învăţării/ SÎDC de la naștere și până la 7 ani.

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
1 punct -  Instituţia monitorizează şi promovează eficient
elaborarea  de  către  cadrele  didactice  a  proiectelor
didactice în conformitate cu principiile educaţiei centrate
pe elev/ copil şi pe formarea de competenţe, demonstrând
ajustarea  conţinuturilor  la  actualitate,  inclusiv  cu
concursul elevilor, cu valorificarea curriculumului în baza
Standardelor de eficienţă a învăţării.

Punctaj
acordat:

2 p.

Indicator 4.2.6. Organizarea și desfășurarea evaluării rezultatelor învățării, în conformitate cu standardele și
referențialul de evaluare aprobate, urmărind progresul în dezvoltarea elevului/ copilului 
Dovezi Rapoarte  semestriale/anuale  cu  referire  la  reușita  școlară,  raport  anual  asupra

activității realizate și rezultatelor obținute, raport statistic la final de an – ȘG-3 despre
numărul elevilor promovați/admiși după 1 septembrie pe cicluri de școlarizare (ciclul
primar), Raport anual asupra activității realizare și rezultatele obținute în procesul de
educație   preșcolară,   Graficul  realizării  probelor  de evaluare  sumativă,  probe de
evaluare  internă/externă,  rezultatele  evaluărilor  esterne  și  planul  de  remediere  a
lacunelor/neconformităților constatate (analiza probelor de evaluare).

Constatări Instituția  organizează  și  desfășoară  evaluarea  potențialului  intellectual  al  elevilor,
conform proectărilor  didactice  de  lungă  durată,  conform graficului  de  realizare  a
probelor  summative,  fixând,  mai  apoi,  rezultatele  în   diverse  rapoarte  și  note
informative  cu  scop de  a  urmări  progresul  în  dezvoltarea  intelectuală  a   fiecărui
elev/copil.

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
1  punct -  Instituţia  desfăşoară  sistematic  procesul  de
evaluare  a  rezultatelor  învăţării  în  conformitate  cu
standardele şi referenţialul de evaluare aprobate, urmărind
metodic progresul în dezvoltarea fiecărui elev/ copil.

Punctaj
acordat:

2 p.

Indicator 4.2.7. Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare în concordanță cu misiunea școlii,
cu obiectivele din curriculum și din documentele de planificare strategică și operațională

Dovezi Plan de activitate extracurriculară, plan de activitate a bibliotecii, plan de activitate a
comisiilor  metodice,  activități  conform  calendarului  zilelor  marcante/zilelor  de
sărbători naționale/internaționale ș.a.

Constatări Realizarea  procesului  educational  întrunește  în  sine  și  un  program  de  activități
extracurriculare, pe care instituția se străduie să-l desfășoare pe parcursul anului de
studii  în  corespundere  cu  misiunea  şcolii,  cu  obiectivele  din  curriculum  şi  din
documentele de planificare, în care sunt implicaţi toţi elevii/ copiii, precum și cadrele
didactice.

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
1 punct - Instituţia organizează şi desfăşoară pe parcursul
întregului an activităţi extracurriculare în concordanţă cu
misiunea  şcolii,  cu  obiectivele  din  curriculum  şi  din
documentele  de  planificare,  în  care  sunt  implicaţi  toţi
elevii/ copiii.

Punctaj
acordat:

2 p.
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    Indicator 4.2.8. Asigurarea sprijinului individual pentru elevi/ copii, întru a obține rezultate în 
conformitate cu standardele și referențialul de evaluare aprobate (inclusiv pentru elevii cu CES care 
beneficiază de curriculum modificat și/ sau PEI)

Dovezi Portofoliul  clasei,  portofoliile elevilor/copiilor,  cartea de vizită a  clasei,  planul  de
activitate al CDS, CA/CM, PEI-urile.

Constatări Rezultatele  examinării/evaluării  setului  de  instrumentar  menționat  în  secțiunea
„Dovezi”,  vorbesc  despre  faptul  cum că  instituția  oferă  permanent,   prin  variate
activități educaționale,  sprijin individual fiecărui elev/copil cu scop de valorificare a
potențialului intelectual al acestora.

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
1  punct -  Instituţia  asigură  sprijinul  individual  pentru
elevi/  copii  şi  comunicarea didactică eficientă cu aceştia
prin  racordarea  permanentă  a  rezultatelor  lor  la
standardele  şi  referenţialul  de  evaluare,  prin  activităţi
educaţionale  care-1  valorifică  pe  fiecare  elev/  copil  în
parte.

Punctaj
acordat:

2 p.

Total standard 14,0 p.

Standard 4.3. Toți copiii demonstrează angajament și implicare eficientă în procesul educațional
Domeniu: Management
Indicator 4.3.1. Asigurarea accesului  elevilor/  copiilor  la resursele educaționale (bibliotecă,  laboratoare,
ateliere, sală de festivități, de sport etc.) și a participării copiilor și părinților în procesul decizional privitor la
optimizarea resurselor

Dovezi Bibliotecă, sală de lectură, sală de gimnastică, sală de festivități, sală pentru educație
muzicală, teren de joacă, centru de resurse.

Constatări Instituția deține un număr suficient de resurse educaționale, la care toți elevii/copiii
au  acces  garantat.  În  cazul  când  va  fi  necesară  optimizarea  acestor   resurselor,
instituția este pregătită de a solicita și  a  lua  în  calcul  opinia elevilor  și  părinților
acestora. 

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
1 punct -   Instituţia garantează accesul la toate resursele
educaţionale  şi  asigură,  în  toate  cazurile,  participarea
copiilor  şi  părinţilor  în  procesul  decizional  privitor  la
optimizarea acestor resurse.

Punctaj
acordat:

2 p.

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator  4.3.2. Existența  bazei  de  date  privind  performanțele  elevilor/  copiilor  și  mecanismele  de
valorificare a potențialului creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului modificat sau a
PEI

Dovezi Catalogul  școlar,  raportul  semestrial  de  monitorizare  a  procesului  educational
conform indicatorilor de bază, raportul statisticși narativ asupra activității instituției,
inclusive  privind  rezultatelor  naționale,  baza  de  date  din  SIME,  rapoartele  de
reevaluare a elevilor/copiilor cu CES

Constatări Performanţele tuturor elevilor/ copiilor şi mecanismele de valorificare a potenţialului
creativ  al  acestora  sunt  fixate  în  sisteme   informaționale,  inclusiv  și  rezultatele
elevilor/copiilor care studiază în baza curriculumului modificat sau a PEI.

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
1 punct -  Instituţia îşi actualizează permanent şi oportun
baza  de  date  privind  performanţele  tuturor  elevilor/
copiilor  şi  mecanismele  de  valorificare  a  potenţialului
creativ  al  acestora,  inclusiv  rezultatele  parcurgerii
curriculumului modificat sau a PEI.

Punctaj
acordat:

2 p.
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Indicator  4.3.3. Realizarea unei  politici  obiective,  echitabile  și  transparente  de promovare  a  succesului
elevului/ copilului

Dovezi Catalogul școlar, dosarele personale ale elevilor;  tabele de performanțe ale elevilor la
fiecare  final  de  an  școlar;  rapoarte  de  dezvoltare  intelectuală,  fizică  și
psihoemoțională a copiilor-absolvenți ai  grupei pregătitoare, fișele de monitorizare a
progresului  intellectual  al  copiilor  de  vârstă  preșcolară,  raportul  anual  asupra
activității și rezultatele obținute în procesul de educație timpurie. 

Constatări Instituția se străduie să realizeze o politică corectă, competentă, obiectivă,  echitabilă
și transparentă atunci când e vorba despre promovarea succesului elevului/copilului.

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
1

Autoevaluare conform criteriilor: 
1  punct -  Instituţia  realizează  o  politică  obiectivă,
echitabilă  şi  transparentă  de  promovare  a  succesului
şcolar,  viabilă  în  toate  structurile  instituţionale,
funcţională pe toate segmentele activităţii educaţionale.

Punctaj
acordat:

1 p.

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator  4.3.4. Încadrarea  elevilor/  copiilor  în  învățarea  interactivă  prin  cooperare,  subliniindu-le
capacitățile de dezvoltare individuală, și consultarea lor în privința conceperii și aplicării CDȘ [partea finală
de după ultima virgulă nu se referă la IET]

Dovezi Ore publice, strategii didactice (tehnologii didactice, mijloace de învățământ, forme
de  activitate),   concursuri,  expoziții,  proiecte  tematice,  lecture  literare,  activități
literar-muzicale ect.

Constatări Elevii/copiii  instituției  sunt   permanent  încadrați  în  învățarea  interactivă  prin
cooperare. Instituția încurajează/motivează elevii/copiii pentru a învăța și a se încadra
cu succes în diverse activități cu caracter extracurricular, subliniindu-le capacitățile
de dezvoltare individual ( capacitățile intelectuale și creative).

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
1 punct - Instituţia încadrează sistematic toţi elevii/ copiii
în  învăţarea  interactivă  prin  cooperare,  în  învăţarea
individuală  eficientă,  le  valorifică  contribuţia  la
conceperea  şi  aplicarea  CDŞ,  cultivându-le  permanent
capacităţile de autodezvoltare.

Punctaj
acordat:

2 p.

Total standard 7 p.

Dimensiune IV
[Se va completa la

finalul fiecărei
dimensiuni]

Puncte forte Puncte slabe
Condiții bune și foarte bune de realizare a 
procesului educațional de calitate;   valorificarea
eficientă a resurselor educaționale în raport cu 
finalitățile stabilite în curricumul național; CET; 
modul transparent, democratic și echitabil al 
deciziilor cu privire la politicile instituționale; 
promovarea modelului eficient de comunicare 
internă și externă; realizarea,  aproape integral, a
activităților proiectate conform misiunii 
instituției; personal didactic bine 
format/calificat; conformarea cadrelor didactice 
la cerințele învățământului modern și 
performant; organizarea și desfășurarea 
evaluărilor conform Metodologiei respective etc.

Faptul că nu există un consiliu al
elevilor, instituția nu poate să-și 
proiecteze cât mai variate  
programe și activități privitor la 
structurile asociative ale 
elevilor;  angajarea  resurselor 
educaționale umane tinere. 

Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN
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Standard 5.1. Copiii sunt educați, comunică și interacționează în conformitate cu principiile echității
de gen

Domeniu: Management

Indicator 5.1.1. Asigurarea echității de gen prin politicile și programele de promovare a echității de gen,
prin informarea în timp util și pe diverse căi a elevilor/ copiilor și părinților în privința acestor politici și
programe, prin introducerea în planurile strategice și operaționale a activităților de prevenire a discriminării
de gen, prin asigurarea serviciilor de consiliere și orientare în domeniul interrelaționării genurilor

Dovezi „Politica de protecție a copilului”, planul de activitate extracurriculară, alte acte
normative, supotruri teoretice  

Constatări Instituția  are  elaborat,  de  mai  mul  timp,  documentul   „Politica  de  protecție  a
copilului”.  În  fiecare  început  de  an  școlar  elaborează  „Planul  de  activitate
extracurriculară”, care conține și subiecte, ce au ca scop promovarea echității de
gen.  Instituția  informează atât  elevii/copiii,  cadrele  didactice,  cât  și  părinții,  cu
politicile  și  programele  ce  au  menirea  de  a  preveni  discriminarea  de   gen  și
promavarea echității de gen, precum și e capabilă de a oferi consiliere și orientare
în domeniul interrelaționării genurilor.

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
1 punct -  Instituţia implementează politici naţionale şi
programe de promovare a echităţii de gen, informează
în timp util şi pe diverse căi elevii/ copiii şi părinţii lor
în  privinţa  acestor  politici  şi  programe,  introduce
sistemic în planurile strategice şi operaţionale activităţi
de prevenire a discriminării de gen, asigură servicii de
consiliere  şi  orientare  în  domeniul  interrelaţionării
genurilor.

Punctaj
acordat:

2 p.

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator  5.1.2. Asigurarea  planificării  resurselor  pentru  organizarea  activităților  și  a  formării  cadrelor
didactice în privința echității de gen

Dovezi Materiale  ale  seminarelor,  activităților  de  tipul  ”Masă  rotunda”,  „Training”,
întruniri  la nivel de raion 

Constatări În scopul formării cadrelor didactice în privința echității de gen, precum și evitării
cazurilor  de  discriminare  de  gen,  instituția  organizează  și  desfășoară  diverse
activități  cu character de formare continua,  creează condiții  și  oferă posibilitate
cadrelor didactice de a merge la întruniri de nivel raiona și national.

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
1  punct -  Instituţia  planifică  eficient  şi  utilizează
sistematic resurse pentru organizarea activităţilor şi a
formării cadrelor didactice în privinţa echităţii de gen,
dispune integral de cadre formate în domeniu.

Punctaj
acordat:

2 p.

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 5.1.3. Realizarea procesului educațional – activități curriculare și extracurriculare – în vederea
formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul, cu învățarea conceptelor-cheie ale educației
de gen, cu eliminarea stereotipurilor și prejudecăților legate de gen

Dovezi Activități  curriculare  („Dezvoltare  personal”m  „Științe”,  „Istorie”,  „Limba  și
literature română), activități extracurriculare (lecturi literare, concursuri, expoziții,
activități literar-muzicale, șezători ș.a.).

Constatări Instituția organizează și desfășoară multiple activități cu caracter de promovare a
echității  de  gen  și  prevenirii  discriminării  de  gen,  unde  sunt  implicați  toți
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elevii/copiii,  indiferent  de  apartenența  la  unul  sau  alt  gen.  Obiectivul  major  al
acestor activități este de a elimina stereotipurilor şi prejudecăţilor legate de gen.

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 
1 punct -  Instituţia  desfăşoară  sistematic  activităţi  şi
diseminează  bune  practici  în  vederea  formării
comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul,
iar  elevii/  copiii  valorifică  conceptele-cheie  ale
educaţiei de gen prin participarea activă în orice tip de
activităţi  curriculare şi  extracurriculare,  inclusiv care
preconizează  eliminarea  stereotipurilor  şi
prejudecăţilor legate de gen.

Punctaj
acordat:

2 p.

Total standard 6 p.

Dimensiune V
[Se va completa la

finalul fiecărei
dimensiuni]

Puncte forte Puncte slabe
Implementarea politicilor naționale privitor
la  asigurarea echității  de  gen și  prevenirii
cazurilor  de  discriminare  de  gen;
planificarea  resurselor  în  scopul  formării
cadrelor  didactice  în  privința  echității  de
gen și  prevenirii  cazurilor  de discriminare
de gen; diseminarea,  atât în rândul cadrelor
didactice,  cât  și  printre  elevi,  a   bunelor
practice  în  vederea  formării
comportamentului  nediscriminatoriu  în
raport cu genul.

Intensificarea colaborării cu familia 
privitor la asigurarea echității de gen 
și prevenirii cazurilor de discriminare
de gen.

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată

Puncte forte Puncte slabe
-   Documentație școlară ordonată conform 
„Nomenclatorului tipurilor de documentaíție șolară”; 
norme legale respectate; condiții sanitaro-igienice 
normale; asigurare permanentă a pazei și securității; acces 
al elevilor la serviciile oferite; activități cu tematică 
respectivă etc.
-  Colaborare eficientă cu marea majoritate a părinților;
interesul  sporit  al  instituției  în  colaborare  cu  familia,
comunitatea  în  scopul  pregătirii  elevilor/copiilor  de
conviețui  într-o  societate  intercultural,  bazată  pe
democrație;  
-  Toți celevii/copiii cu CES au fost identificați și cuprinși
cu procesul educațional incluziv; există centrul de resurse;
angajarea unui CDS; condiții foarte bune pentru realizarea
PEI;  drepturi  respectate;  atitudine  democratică  față  de
elevii/copiii cu CES; spațiu accesibil și confortabil
-  Condiții bune și foarte bune de realizare a procesului 
educațional de calitate;   valorificarea eficientă a 
resurselor educaționale în raport cu finalitățile stabilite în 
curricumul național; modul transparent, democratic și 
echitabil al deciziilor cu privire la politicile instituționale; 
promovarea modelului efficient de comunicare internă și 
externă; realizarea,  aproape integral, a  activităților 
proiectate conform misiunii instituției; personal didactic 
bine format/calificat; conformarea cadrelor didactice la 
cerințele învățământului modern; organizarea și 
desfășurarea evaluărilor conform Metodologiei respective 
etc. 
-   Implementarea  politicilor  naționale  privitor  la

-  Există cazuri când părinții nu sunt receptivi
la ceea ce li se recomandă de către instituție 
în scopul asigurării sănătății, siguranței și 
protecției copiilor lor;
-  Elevii  se pot implica  în procesul 
decisional referitor la toate aspectele vieții 
școlare doar la nivel de colectiv al clasei,  așa
cum, conform particularităților de vârstă,  nu 
avem un consiliu al elevilor; lipsa unei pagin 
pe rețelele de socializare;
-  Nu toți părinții copiilor cu CES pot fi ușor
convinși   să  se  pătrundă  de  faptul  cum că
CES-ul  cu  nimic  nu  diminuiază  demnitatea
copilului,  dar,  dimportivă,  îl  ajută  să  trecă
peste dizabilitățile ce le are;
-  Faptul că nu există un consiliu al elevilor, 
instituția nu poate să-și proiecteze cât mai 
variate  programe și activități privitor la 
structurile asociative ale elevilor; angajarea  
resurselor  educaționale umane tinere;
-  Intensificarea colaborării cu familia 
privitor la asigurarea echității de gen și 
prevenirii cazurilor de discriminare de gen.
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asigurarea  echității  de  gen  și  prevenirii  cazurilor  de
discriminare  de  gen;  planificarea  resurselor  în  scopul
formării cadrelor didactice în privința echității de gen și
prevenirii cazurilor de discriminare de gen; diseminarea,
atât  în  rândul  cadrelor  didactice,  cât  și  printre  elevi,  a
bunelor  practice  în  vederea  formării  comportamentului
nediscriminatoriu în raport cu genul.

Oportunități Riscuri
    În scopul realizării unui process educațional, în 
totalmente de calitate și prietenos copilului, instituția are 
următoarele oportunități: 
- întărirea pazei teritoriului afferent instituției și clădirii 
prin renovarea gardului de jur-împrejur; 
- achiziționarea a 1-2 camere de luat vederi, care se vor 
instala în exterior (depinde de bugetul instituției); 
- construirea unei stații autonome de epurare a apelor 
riziduale;
 -  achitarea taxelor pentru cursuri de formare profesională
continuă  în scopul majorării  numărului de cadre 
didactice calificate, deținătoare de grade didactice. 

- Imposibilitatea instituției, de a  desfășura un
proces educational la distanță (PED) de 
calitate, prin utilizarea platformei 
educaționale  TEAMS, cu implicarea tuturor 
elevilor/copiilor de vârstă preșcolară, așa 
cum nu toți elevii/copiii dispun de tehnologii 
informaționale performante.

Tabel  privind  nivelul  de  realizare  a  standardelor  [se  completează  pentru  Raportul  de  activitate  ce
urmează a fi prezentat la ANACEC, în vederea evaluării externe]:

Standar
d de

calitate

Punct
aj

maxi
m *

Anul de studiu
2019 - 2020

Anul de studiu
2020 - 2021

Anul de studiu
2021 - 2022

Anul de studiu
2022 - 2023

Autoev
aluare,
puncte

Nivel
realizar

e, %

Autoev
aluare,
puncte

Nivel
realizar

e, %

Autoev
aluare,
puncte

Nivel
realizar

e, %

Autoev
aluare,
puncte

Nivel
realizar

e, %
1.1 10 10 100 10 100
1.2 5 5 100 5 100
1.3 5 5 100 5 100
2.1 6 2,25 37,50 3,25 54,17
2.2 6 5 83,33 5 83,33
2.3 6 6 100 6 100
3.1 8 7 87,50 7,5 93,75
3.2 7 7 100 7 100
3.3 7 6,5 92,85 6,5 92,86
4.1 13 9,75 75,00 9,75 75,00
4.2 14 13,5 96,43 14 100
4.3 7 7 100 7 100
5.1 6 6 100 6 100

Total 100 90 90,00 92 92,00

Rezultatele evaluării anuale a personalului didactic:

Anul de
studiu

Nr. total
cadre

didactice

Distribuția calificativelor
foarte bine bine satisfăcător nesatisfăcăt

or
2019 – 2020 10 3 7 0 0
2020 – 2021 10 3 6 0 0
2021 – 2022 
2022 – 2023 

Rezultatele evaluării anuale a cadrelor de conducere: 
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Anul de
studiu

Nr. total cadre
de conducere

Rezultatele prezentării Raportului anual de activitate
se aprobă nu se aprobă

2019 – 2020 2 2 0
2020 – 2021 2 2 0
2021 – 2022 
2022 – 2023 

Semnătura cadrului de conducere: / __________________________ /  Stratan Ludmila
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