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Strategia CEAC se fundamentează pe următoarele acte normative: 

 

 
 Documentele emise de ARACIP în acest domeniu: „Strategia ARACIP pentru 

perioada 2011-2015 Recâştigarea încrederii în educaţie ; 

 Ghidul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Unităţile de 

Învăţământ Preuniversitar-partea a II-a; 

 O.U.G. nr. 75/12.07.2005 aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 

87/2006; 

 H.G. nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare provizorie a a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi 

evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar ; 

 H.G. nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în 

vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare 

de educaţie.
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PARTEA I  

 

MOTIVAŢIA 
 

(fundamentată pe diagnoza mediului intern şi extern realizată în PDI) 

Pe parcursul întregii vieţi, indiferent unde trăiesc, copiii de azi se vor confrunta cu 

schimbări socio-politice, ecologice, ştiinţifice, industriale. 

Ţinând cont de schimbările rapide din lume, educarea dorinţei copilului de a învăţa 

permanent a devenit un imperativ. 

Dorim şi vom face tot ce ne stă în putere să devenim o grădiniţă europeană. 

Misiunea grădiniței noastre se bazează pe convingerea că fiecare copil trebuie să 

beneficieze de un mediu favorabil învăţării în care să fie apreciat şi valorizat pentru aptitudinile 

sale pe baza unor norme morale pozitive. 

Crearea unei ambianțe bine organizate încurajează copiii să exploreze, să aibă inițiative 

și să creeze. Echipa de educatori trebuie să urmarească dezvoltarea copilului și să furnizeze 

materiale pentru învățare. In plus, rolul echipei este să stabilească țeluri corespunzătoare pentru 

fiecare copil în parte și pentru grupa de copii în ansamblu, să răspundă intereselor copiilor, să 

respecte personalitatea fiecărui copil, să mențină trează curiozitatea copilului mic și să stimuleze 

învățarea cooperantă. 

Gradinita noastră este preocupată de formarea copiilor, descoperirea talentelor, 

cultivarea şi dezvoltarea acestora pentru obţinerea de performanţe. 

Oferta educaţională este bogată şi variată şi se stabileşte în funcţie de resursele umane, 

opţiunile părinţilor şi ale copiilor, vizând promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil, 

capabil să ofere o educaţie de înaltă calitate. 

În scopul elaborării unei strategii asupra valorilor pe care vrem să le promovăm, dacă ne 

definim aşteptările referitoare la ce este sau la ce trebuie să devină gradinita, înainte de 

proiectarea schimbării, trebuie să ştim exact situaţia existentă, cu alte cuvinte, trebuie sa facem 

diagnoza mediului intern şi extern. 



 

4 

 

ANALIZA S.W.O.T 

ANALIZA S.W.O.T. 

a. Puncte tari 

Curriculum 

 Planificarea şi desfăşurarea proiectelor tematice; 

 Utilizarea strategiilor de învăţare prin cooperare în procesul de predare 

– învăţare - evaluare; 

 Preocupări în privința desfășurării activităților instructiv-

educative utilizând componente IT; 

 Realizarea întâlnirilor de dimineaţă în cadrul cărora se oferă posibilitatea 

copiilor să-şi împărtăşească experienţe trăite în familie, comunitate; 

 Desfăşurarea de activtăţi extracuriculare; 

 Conştientizarea diversităţii culturale  
Resurse umane 

 Cadre didactice competente  

 Personal didactic titular calificat; 

 Personal didactic auxiliar bine pregatit la toate compartimentele; 

 Personal nedidactic conștiincios și disciplinat; 

 Cadrele didactice au abilităţi în domeniul IT şi preocupări pentru 

predarea lecţiilor asistată pe calculator; 

 Personal didactic calificat în proporţie de 100 %; 

 Existenta unui contract cu un psiholog ; 

 Inscrierea  cadrelor didactice la cursuri de formare continuă în 

specialitate; 

 Relaţiile interpersonale educatoare-copil, cadre didactice-părinţi, 

educatoare- educatoare, etc existente, favorizează crearea unui climat educaţional 

deschis, stimulativ; 

 Existenţa unei frecvenţe foarte bune a copiilor pe tot parcursul anului 

şcolar. 

 
Resurse materiale şi financiare 

 Starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă 

corespunzătoare; 

 Materialul didactic suficient şi de calitate; 

 Mobilier ergonomic în toate sălile de grupă; 

 Existenta cabinetului medical; 

 Realizarea de venituri extrabugetare din donaţii şi sponsorizări; 
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 Grădiniţa dispune de o bază didactică foarte bună, înnoită permanent 

prin eforturi proprii; 

 Biblioteca dispune de un fond de carte adaptat și reactualizat în 

conformitate cu cerinţele preşcolarilor; 

 Conectarea la Internet și la televiziune prin cablu; 

Dezvoltarea relaţiilor comunitare 

 Prestigiul ridicat al grădiniţei în comunitate; 

 Colaborarea cu Primăria, Biserica, Poliția, ISU. 

 Colaborare cu Biblioteca „V.A.Urechia” 

 Grădiniţa organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul 

prevenirii accidentelor rutiere; 

 Intâlniri semestriale cu părinții copiilor. 

 Dezvoltarea relaţiei cadre didactice-copii-părinţi prin intermediul 

serbărilor şcolare; 

 Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi 

extracurriculare precum : excursii, vizite la muzee, vizionări de spectacole , 

introduc copii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor; 

 Coparticiparea părinţilor ca parteneri egali în procesul instructiv-educativ. 

 

b. Puncte slabe 

Curriculum 

 Insuficienta diversitate a abilităţilor cadrelor didactice în raport cu 

solicitările părinţilor şi copiilor privind derularea CDS; 

 cadre didactice care nu aplică metode activ-participative, de grup, 

învăţarea centrată pe elev. 
 

Resurse umane 

 Dificultatea participarii la cursuri de perfectionare,datorita contextului 

epidemiologic 

 Resurse materiale şi financiare 

 Insuficienţa fondurilor băneşti pentru stimularea cadrelor didactice, 

pentru achiziţionarea unor echipamente şi materiale didactice,  

b. Oportunități Curriculum 

 Diversificarea activităţii extracurriculare; 

 Posibilitatea înscrierii tuturor educatoarelor la cursuri de formare; 

Resurse umane 

 Fluxul copiilor către grădiniţa noastră şi interesul părinţilor pentru serviciile de calitate pe 

care le asigurăm. 

Resurse materiale şi financiare 
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 Alocarea de catre F.O.P.O a fondurilor financiare necesare în vederea 

asigurării de condiţii materiale decente; 

 Aplicarea noului sistem de finanţare/elev; 

 Parteneriat cu comunitatea locală (primărie, părinţi), ONG, alte instituţii; 

 Posibilitatea antrenării părinţilor în activităţi productive şi de întreţinere 

a bazei didactico-materiale; 

 Pregătirea unui număr mai mare de cadre didactice în domeniul 

elaborării de proiecte; 

 Atragerea unui număr mai mare de sponsori. 

 

Dezvoltarea relaţiilor comunitare 

 Derularea unui proiect de amenajare a spatiului de joacă împreună cu comunitatea şi 

F.O.P.O. 

c. Ameninţări Curriculum 

Imposibilitatea realizării unei individualizări corecte a activităţii cu un număr mare de copii în grupă; 

Resurse umane 

 Sustragerea familiilor defavorizate de la misiunea de creştere şi educare a 

copiilor preşcolari; 

 Din ce în ce mai multe familii dezorganizate prin divorţ; 

 Exodul familiilor în străinătate; lăsarea copiilor în grija bunicilor. 

Resurse materiale 

 Bugetul limitat în raport cu nevoile unitătii; 

 Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a 

echipamentelor existente; 

 Legislaţia, care nu încurajează destul pe agenţii economici să sponsorizeze. 

 

Dezvoltarea relaţiilor comunitare 

 Influenţa negativă a cartierului, străzii, mass-media 
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PARTEA A II-A 
 

PROIECTAREA ŞI PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR  DE 

EVALUARE A CALITĂŢII 

 

ABORDĂRI STRATEGICE 

 
A). CURRICULUM 

 Oferta de discipline opţionale satisface cerinţele copiilor şi părinţilor în procent de peste 

90%. 

 Gama largă de activităţi extracurriculare oferă posibilitatea ca fiecare copil să desfăşoare 

cel puţin un tip de activitate în afara programului de grădiniță. 

B). RESURSE UMANE 

 100% din numărul cadrelor didactice vor aplica metode activ- participative şi diferenţiate 

pe particularităţi de vârstă şi individuale ale fiecărui copil; 

 50% din numărul cadrelor didactice vor efectua cel puţin un stagiu de formare în 

specialitate, metodica predării specialităţii sau metode de a asigura managementul 

eficient al grupei. 

C). RESURSE MATERIALE ŞI FINACIARE 

 Spaţiul educațional modern, care să asigure un climat de siguranță fizică și psihică 

pentru copil. 

 Cresterea cu cel putin 50% a numarului de computere din unitate, achiziționarea unui 

aparat pentru laminat si a unei camere de filmat, din fonduri suplimentare obţinute de la 

diferite firme și O.N.G.-uri. 

D).RELAŢII COMUNITARE 

 Creşterea cu 30% a numărului de acorduri de parteneriat încheiate cu unităţile şcolare din 

municipiu, judeţ și țară; 

 

TERMENE DE APLICARE, 

ROLURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE 

DIFERITELOR PERSOANE ŞI 

GRUPURI 

 
Proiectul va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de activitate 

didactică şi managerială şi evaluări interne realiste ale factorilor implicaţi. 
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Comisia de evaluare, Consiliul de administraţie, Inspectoratul Scolar prin pârghii 

specifice vor constata periodic măsura în care se realizează ţintele strategice şi vor interveni 

pentru reglarea demersurilor. 

Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni în stabilirea priorităţilor la un 

moment dat. 

Realizările sau nerealizările planului de dezvoltare instituţională se vor regăsi în analiza 

managerială semestrială şi vor fi aduse în discuţia consiliului profesoral al grădiniţei. 

Principala grijă în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă 

cărora ne adresăm şi la care ne raportăm: preşcolarii, părinţii, cadrele didactice si nedidactice, 

comunitatea locală şi partenerii de proiecte pentru a corecta din mers eventualele disfuncţii. 

Evaluarea finală a proiectului se va face prin măsurarea gradului de realizare a descriptorilor 

stabiliţi. 

În cadrul gradinitei funcţionează mai multe comisii, fiecare având un coordonator. De 

asemenea, fiecare echipă are atribuţii clar definite, iar membrii fiecăreia au responsabilităţi clar 

specificate. 

 

 
PARTEA a III-a 

 

MODALITATEA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE 

EVALUARE A CALITĂŢII 

 

 

CADRUL LEGAL pentru funcţionarea CEAC este: 

 

 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005, privind asigurarea 

calităţii, art. 11 şi 12;

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar aprobat O.M.Ed.C. nr. 4925/2005;

 Strategia descentralizării învăţământului preuniversitar aprobată prin 

Memorandum în Şedinţa de Guvern din 20 decembrie 2005.

 

SISTEMUL DE EVALUARE A CALITĂŢII URMĂREŞTE: 

 

 Îmbunătăţirea calităţii întregii activităţi din gradinita;

 Asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de 

interes (părinţi, corp profesoral, comunitate locală);

 Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul 

unităţii.
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PROCESELE PRIN CARE SE ASIGURĂ CALITATEA SUNT: 

 

 Planificarea şi realizarea activităţilor de învăţare (curriculare şi extracurriculare);

 Asigurarea resurselor pentru activităţile de învăţare planificate şi prin 

organizarea situaţiilor de învăţare;

 Activitatea cadrelor didactice în clasă, în gradinita şi în comunitate;

 Obţinerea performanţelor şi evaluarea rezultatelor învăţării;

 Managementul strategic şi operaţional al unităţii;

 Asigurarea comunicării cu actorii educaţionali esenţiali (copii şi părinţi) şi cu 

întreaga comunitate, precum şi asigurarea participării comunităţii la viaţa şcolară 

şi a şcolii(gradinitei) la viaţa comunităţii;

 Evaluarea complexă a întregii vieţi şcolare

 

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din Grădiniță cu program normal 

“Iosif” Galaţi îsi propune în cadrul Metodologiei de Evaluare a Calitatii Educatiei: 

A. În domeniul planificarii calitatii: 

• sa stabileasca masuri pentru consolidarea culturii calitatii; 

• sa creeze baze de date si cunostinte în domeniul asigurarii calitatii care sa permita 

autoevaluarea interna; 

• sa identifice obiectivele calitatii si factorii critici de succes; 

B. În domeniul controlului calitatii: 

• sa elaboreze metodologii de evaluare a activitatilor din grădiniță, conform criteriilor si 

practicilor europene în domeniul calitatii; 

• sa analizeze si sa evalueze performantele actuale; 

• sa verifice si sa evalueze programele de învatamânt; 

• sa interpreteze rezultatele (performantele), respectiv sa stabileasca abaterile de la standardele 

predeterminate; 

• sa identifice oportunitatile pentru actiuni corective etc; 

• sa coordoneze analizele în domeniul asigurarii calitatii. 

C. În domeniul îmbunatatirii calitatii: 

• sa evidentieze necesitatea de îmbunatatire; 

• sa asigure implementarea strategiei si politicilor pentru îmbunatatirea continua a calitatii 

proceselor de predare si învatare; 

• sa stabileasca si sa initieze actiuni corective si preventive; 

• sa asigure feed-back-ul din partea părinților; 

• sa asigure feed-back-ul din partea angajatorilor; 

• sa propuna evaluari interne si evaluari externe; 
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PARTEA a IV-a 

INSTRUMENTE ŞI PROCEDURI DE EVALUARE INTERNĂ 

(AUTOEVALUARE) A CALITĂŢII 

 

PROCEDURA DE EVALUARE A INTERNĂ (AUTOEVALUARE) A CALITĂŢII: 

 

 

 Selectarea domeniului/temei/temelor (în cazul în care evaluarea nu vizează toate 
domeniile prevăzute de lege);

 Diagnoza nivelului de realizare;

 Judecarea nivelului de realizare;

 Identificarea slăbiciunilor şi a ţintelor pentru intervenţiile de remediere/dezvoltare;

 Crearea unui grup de lucru;

 Modificarea/optimizarea proiectului de dezvoltare instituţională şi a

 planurilor operaţionale asociate;

 Desfăşurarea activităţilor de dezvoltare/optimizare/remediere;

 Reaplicarea instrumentului de evaluare.

 

TIPURI DE INSTRUMENTE PENTRU EVALUAREA INTERNĂ 

(AUTOEVALUAREA) CALITĂŢII: 

 

 

 Fişe şi alte instrumente de evaluare;
 Declaraţii de intenţie ale comisiilor de specialitate din gradinita;
 Chestionare;
 Ghiduri pentru interviuri;
 Ghiduri de observaţie;
 Tipuri de proiecte;
 Rapoarte scrise;
 Diferite fişe de apreciere;
 Plan operaţional;
 Fişe de analiză a documentelor şcolii;
 Obiecte concrete: rezultate materiale ale proiectului;
 Standarde, metodologii, ghiduri de bună practică, alte instrumente privind evaluarea 

instituţională şi asigurarea calităţii, elaborate la nivel naţional, regional sau loca
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PARTEA a V-a 

MODALITĂŢI ŞI PROCEDURI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII 

 

Avându-se în vedere descriptorii de performanta din raportul de autoevaluare, în cadrul 

managementului calitatii îmbunatatirea calitatii se face prin: 

• evaluari periodice – întruniri lunare ale membrilor comisiei si analiza activitatilor comisiei în 

perioada anterioara desfasurarii întâlnirii; 

• evaluare finala prin elaborarea Raportului de autoevaluare de la sfârsitul anului; 

• elaborarea Planurilor de îmbunatatire conform metodologiei si avându-se în vedere punctele slabe 

care reies din raportul de autoevaluare; 

• elaborarea si aplicarea periodica de chestionare care vizeaza activitatile membrilor personalului 

pentru asigurarea calitatii în învatamânt; 

• planul de îmbunatatire elaborat este aplicat prin îndeplinirea actiunilor precizate referitoare la 

punctele slabe din planul de îmbunatatire si respectarea termenelor 

 

 Se selectează domeniul şi criteriul/criteriile avute în vedere conform „Standardelor de 

acreditare şi de evaluare periodică” (H.G.21/18.01.2007 sau art. 10 din O.U.G. nr. 75/12.07.2005 

aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/2006). 

1. Se urmăreşte îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi se realizează o diagnoză a 

nivelului de realizare. 

2. Se judecă nivelul de realizare. 

3. Se identifică punctele tari, cele slabe şi ţintele pentru intervenţiile de remediere/dezvoltare. 

4. Se creează un grup de lucru pentru aplicarea măsurilor de îmbunătăţire (Evaluarea 

internă este coordonată şi realizată de către CEAC. Pentru zonele de îmbunătăţire se 

poate constitui o altă echipă, se pot stabili responsabili, în funcţie de rolul îndeplinit în 

organizaţie – profesor de specialitate, responsabil de comisie metodică, de arie 

curriculară etc, care să aplice programul de îmbunătăţire). 

5. Se modifică/optimizează/completează PDI şi planurile operaţionale. 

6. Se desfăşoară propriu-zis activităţile de dezvoltare/optimizare/remediere pentru 

domeniul selectat. 

7. Se reaplică instrumentul de evaluare. 

Pasul 1 

CEAC elaborează un plan operaţional anual (derivat din strategia aprobată), 

cuprinzând proceduri şi activităţi de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii. 

Pasul 2 

Consiliul de administraţie aprobă planul operaţional propus de CEAC. 

Pasul 3 

Realizarea activităţilor stabilite de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii 

conform planificării. Monitorizarea şi evaluarea, de către membrii 

CEAC, în funcţie de responsabilităţile specifice, a modului de realizare 

a activităţilor de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii. 

Pasul 4 

Realizarea de către CEAC a raportului anual de evaluare internă a calităţii 
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Pasul 5 

Consiliul de administraţie aprobă 

Raportul anual de evaluare internă a calităţii propus de CEAC. 

Consiliul de administraţie revizuieşte, dacă este cazul, documentele programatice şi strategiile de 

dezvoltare (inclusiv strategia de evaluare internă a calităţii). 

Pasul 6 

 

Raportul anual de evaluare internă a calităţii este făcut public şi este trimis către inspectoratul 

şcolar şi, la cerere, către ARACIP. 

 

 

 

 
Responsabil CEAC, 

prof. Iacob Diana 

 


