
 

CHESTIONAR IDENTIFICARE OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

 

 

 

1. Cum apreciati calitatea serviciilor educaționale oferite copilului dumneavoastră? 

o Nesatisfăcătoare  

o Satisfăcătoare  

o Bună 

o Foarte bună 

 

 

2. Care sunt căile prin intermediul cărora sunteți informat cu privire la oferta educațională a grădiniței? 

o Prin intermediul pliantelor informative 

o Prin intermediul ședințelor cu părinții 

o Prin intermediul articolelor postate pe site-ul grădiniței sau pe pagina de facebook a grădiniței  

 

 

3. Din ceea ce știți, care sunt activitățile extrașcolare desfășurate de grădiniță? 

o Activități din Programul “Școala Altfel” 

o Serbări 

o Teatru de păpuși 

o Activități umanitare 

o Alte activități   

 

 

4. Din ceea ce știți, care sunt cele mai dese activități desfășurate de copii, în cadrul grădiniței? (ex: jocuri, lecții 

educative, etc.)? 

___________________________________________________________________ 

  

5. Sunteți mulțumit/ă cu privire la oferta activităților opționale? 

o Da 

o Nu   

 

6. Vă rugăm să notați mai jos ce propuneri aveți cu privire la dezvoltarea ofertei educaționale a grădiniței. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHESTIONAR  IDENTIFICARE PARTICULARITĂȚI COPII GRUPA MICĂ 

Numele şi prenumele copilului.................................................................................. 

Data naşterii...............................................................................................................  

 

 1. Activ.preferate de copil - jocul cu jucării, cărţi, TV, activ.gospodăresti. 

 2. Activ. refuzate de copil..........................................................................................  

 3. Cum îşi alege activitatea - impus de cineva, după preferinţă. 

 4. Cum se mişcă - greoi, lent, vioi. 

 5. Cum se manifestă faţă de ceilalţi copii - se joacă împreună, nu-l interesează, refuză compania. 

 6. Cum comunică cu cei din jur -  vorbeşte frumos, ţipă, refuză comunicarea. 

 7. Cum comunică nonverbal - se uită fix la tine, răde, plânge, se încruntă, se strâmbă. 

 8. Cum îşi exprimă atitudinea faţă de ceilalţi - cooperează, se izolează, este agresiv. 

 9. Cum e majoritatea timpului - activ, liniştit, gălăgios, serios, timid, agresiv, sociabil. 

10. La ce oră se culcă seara - 20, 21, 22, mai târziu. 

11. Care este preferinţa copilului - Jucaria.................................................................. 

                                                      Culoarea................................................................. 

                                                      Persoana................................................................. 

                                                      Mâncarea................................................................ 

                                                      Animalul................................................................ 

12. Cât de repede oboseşte - repede, greu. 

13. În familie aveţi reguli stabilite împreună cu copilul - da, nu. 

14. Cum reacţionează la interdicţii - se supune, răspunde negativ. 

15. Ce îl recompensează - vorbă bună, jucărie, bomboană, un pupic. 

16. Cât de des trebuie recompensat - deseori, rareori. 

17. Dacă finalizează sarcina primită - mereu, rareori, deloc. 

18. Cât este de ordonat - foarte, puţin, deloc. 

 

 

DATA,                                   PĂRINTE, 



 

 

CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA SATISFACŢIEI PĂRINŢILOR 
 

Chestionarul pentru părinţi (nivelurile antepreşcolar, preşcolar, primar, gimnazial, liceal) 

Răspunsurile marcate cu un cerculeţ permit selectarea unei singure variante, răspunsurile marcate cu un 

pătrăţel permit bifarea mai multor variante.  

 

Nivelul de învăţământ (preșcolar): ________________ 

Grupa _____ 

 

1. De ce aţi optat pentru a aduce copiii dumneavoastră la această şcoală ? 

Ο Este singura din localitate - cea mai aproape de domiciliu 

Ο A fost decizia copilului 

Ο Am optat pentru această şcoală în urma informării prealabile 

 

2. Dacă aţi răspuns la întrebarea anterioară „am optat pentru această şcoală în urma informării prealabile”, cum aţi aflat de  ea 

(bifaţi toate situaţiile aplicabile): 

□ De la alte persoane – elevi, absolvenţi, vecini, rude 

□ Din ziare 

□ De la Radio sau TV 

□ De pe Internet 

 

3. Faceţi parte din Comitetul de părinţi pe clasă ? 

Ο Da 

Ο Nu 

 

4. Dacă da, cât de des se întruneşte Comitetul de părinţi pe clasă?  

Ο Regulat, lunar sau mai des 

Ο Regulat la 2-3 luni 

Ο Regulat, o dată sau de două ori pe semestru 

Ο De câte ori este nevoie, fără o periodicitate anume 

Ο Nu se întruneşte 

Ο Nu ştiu 

 

5. Faceţi parte din Comitetul de părinţi pe şcoală ? 

Ο Da 

Ο Nu 

 

6. Dacă da, cât de des se întruneşte Comitetul de părinţi pe unitate ?  

Ο Regulat, lunar sau mai des 

Ο Regulat la 2-3 luni 

Ο Regulat, o dată sau de două ori pe semestru 

Ο De câte ori este nevoie, fără o periodicitate anume 

Ο Nu se întruneşte 

Ο Nu ştiu 

 



 

7. Atunci când constataţi un aspect negativ, pe care îl comunicaţi directorului sau unui cadru didactic (sau când solicitaţi ceva), 

care sunt, de regulă, efectele comunicării cu unitatea şcolară? 

Ο Aproape întotdeauna am putut constata o îmbunătăţire a aspectului semnalat 

Ο De regulă am putut constata o îmbunătăţire a aspectului semnalat 

Ο Câteodată am  putut constata o îmbunătăţire a aspectului semnalat 

Ο Foarte rar sau niciodată nu am putut constata o îmbunătăţire a aspectului semnalat 

 

8. Aţi făcut, în ultimul an şcolar, propuneri de îmbunătăţire a activităţii din şcoală? 

Ο Da 

Ο Nu 

 

9. Dacă aţi răspuns „da” la întrebarea anterioară, ce s-a întâmplat cu cea mai recentă propunere făcută: 

Ο A fost preluată şi aplicată direct 

Ο Am discutat despre propunere cu alte persoane (dirigintele, directorul, alte cadre didactice etc.) şi, apoi, a fost aplicată, total 

sau parţial 

Ο Am discutat despre propunere cu alte persoane, dar propunerea nu a fost aplicată 

Ο Nu s-a întâmplat nimic 

 

10. Enumeraţi cel puţin trei evenimente (plăcute sau neplăcute) care s-au întâmplat în şcoală în ultima lună. 

1....... 

 

2....... 

 

3....... 

 

 

11. Enumeraţi cel puţin 5 activităţi derulate în şcoală în ultimele trei luni (indiferent dacă aţi participat sau nu): 

1...... 

 

2...... 

 

3...... 

 

4...... 

 

5...... 

 

 

12. Enumeraţi cel puţin 2 activităţi derulate în şcoală în ultimele trei luni, la care aţi participat, care s-au referit la comportamente 

dăunătoare sănătăţii (fumat, consum de alcool, mâncare nesănătoasă etc.)  

1...... 

 

2...... 

 

 

13. Câte exerciţii privind comportamentul în situaţii deosebite (cutremur, inundaţie, incendiu etc.) s-au realizat în şcoală în 

ultimele 3 luni? 

Ο 2 sau mai multe 

Ο 1 

Ο Niciunul 

Ο Nu ştiu 



 

 

14. Cum comunicaţi cu dirigintele / învăţătorul copilului dumneavoastră ? (bifaţi toate modalităţile pe care le utilizaţi):  

□ Şedinţe 

□ Discuţii informale 

□ Consultaţii individuale 

□ Telefon (inclusiv SMS) 

□ Email 

□ Nu comunic în niciun fel 

15. Cum comunicaţi cu ceilalţi profesori ? (bifaţi toate modalităţile pe care le utilizaţi):  

□ Şedinţe 

□ Discuţii informale 

□ Consultaţii individuale 

□ Telefon (inclusiv SMS) 

□ Email 

 

16. Cum comunicaţi cu directorul şcolii ? (bifaţi toate modalităţile pe care le utilizaţi): 

□ Şedinţe 

□ Consultaţii individuale 

□ Telefon (inclusiv SMS) 

□ Email 

 

17. Cât de des comunicaţi (utilizând oricare dintre modalităţile de comunicare indicate mai sus) cu învăţătorul / dirigintele 

copilului dumneavoastră? 

Ο Zilnic 

Ο Săptămânal 

Ο Lunar 

Ο De 1-3 ori pe semestru 

Ο O dată pe an sau mai rar 

Ο Nu comunic în niciun fel 

 

18. Dar cu ceilalţi profesori? 

Ο Zilnic 

Ο Săptămânal 

Ο Lunar 

Ο De 1-3 ori pe semestru 

Ο O dată pe an sau mai rar 

Ο Nu comunic în niciun fel 

 

19. Dar cu directorul / directorul adjunct ? 

Ο Zilnic 

Ο Săptămânal 

Ο Lunar 

Ο De 1-3 ori pe semestru 

Ο O dată pe an sau mai rar 

Ο Nu comunic în niciun fel 

 

20. De câte ori, în ultimul semestru, aţi stat de vorbă cu un consilier şcolar? 

Ο Mai mult de trei ori 

Ο De două sau de trei ori 

Ο O dată 

Ο Niciodată 



 

 

21. Cum vă orientaţi în şcoală? 

Ο Pot ajunge uşor la orice spaţiu din şcoală (sală de clasă sau laborator în care învaţă copilul meu, secretariat, cabinetul medical, 

cancelaria profesorilor, cabinetul directorului etc.) 

Ο Ştiu unde sunt spaţiile importante pentru mine (sala de clasă în care învaţă copilul meu, secretariatul/cabinetul directorului 

etc.) 

Ο De obicei nu mă orientez prin şcoală - nu găsesc locurile unde am de rezolvat anumite probleme. 

 

22. Care este nivelul de siguranţă pentru elevi / copii în incinta unităţii şcolare ? 

Ο Foarte mare 

Ο Mare 

Ο Mediu 

Ο Mic 

Ο Foarte mic 

 

23. Dar în anexele şcolii (sală de sport, ateliere, curtea şcolii etc.) ? 

Ο Foarte mare 

Ο Mare 

Ο Mediu 

Ο Mic 

Ο Foarte mic 

 

24. Dar în vecinătatea şcolii ? 

Ο Foarte mare 

Ο Mare 

Ο Mediu 

Ο Mic 

Ο Foarte mic 

 

25. Cum apreciaţi nivelul de curăţenie din şcoală: 

Ο Este foarte curat în toată şcoala 

Ο În general, şcoala este curată 

Ο Şcoala este mai degrabă murdară 

Ο Este foarte murdar în toată şcoala 

 

26. Cum apreciaţi progresul în dotarea bibliotecii şcolii (cărţi, CD-uri, alte materiale), în acest an şcolar faţă de cel precedent? 

Ο Am constatat o îmbunătăţire considerabilă faţă de anul şcolar trecut 

Ο Am constatat îmbunătăţiri minore faţă de anul şcolar trecut 

Ο Nu am constatat îmbunătăţiri faţă de anul şcolar trecut 

Ο Nu ştiu – nu am informaţii în acest sens 

 

27. Cum apreciaţi progresul în dotarea cu calculatoare în acest an şcolar faţă de cel precedent? 

Ο Am constatat o îmbunătăţire considerabilă faţă de anul şcolar trecut 

Ο Am constatat îmbunătăţiri minore faţă de anul şcolar trecut 

Ο Nu am constatat îmbunătăţiri faţă de anul şcolar trecut 

Ο Nu ştiu 

 

28. Cât de bine cunoaşteţi modul în care se face evaluarea cadrelor didactice? 

Ο Cunosc modul în care se face evaluarea cadrelor didactice, inclusiv rezultatele evaluării (calificativele obţinute) 

Ο Cunosc doar modul în care se face evaluarea, fără a şti rezultatele 

Ο Nu cunosc nici modul în care se face evaluarea şi nici rezultatele 



 

 

29. Aţi fost solicitat, în acest an şcolar, să evaluaţi cadre didactice din şcoală? 

Ο Da 

Ο Nu 

 

30. Dacă aţi răpspuns „da” la întrebarea anterioară, care sunt acele cadre didactice evaluate (bifează toate situaţiile aplicabile): 

□ Dirigintele sau învăţătorul copilului dumneavoastră 

□ Cadre didactice care predau la clasa în care învăţă copilul dumneavoastră 

□ Alte cadre didactice din şcoală 

□ Directorul sau directorul adjunct 

31. Există, în şcoală, proiecte desfăşurate în parteneriat cu alte şcoli, cu instituţii din comunitate (primărie, bibliotecă, dispensar 

sau policlinică, poliţie, etc.) sau cu parteneri străini ? 

Ο Da 

Ο Nu 

Ο Nu ştiu 

 

32. Dacă aţi răspuns „Da” la întrebarea anterioară, numiţi cel puţin un proiect de acest tip: 

......... 

 

 

33. Aţi fost consultat, anul trecut, în privinţa alegerii disciplinelor opţionale din acest an şcolar? 

Ο Da 

Ο Nu 

 

34. Cum răspund cadrele didactice la cererile dumneavoastră de ajutor individual, pentru copilul dumneavoastră, în înţelegerea / 

aprofundarea celor predate (bifaţi câte un răspuns, la fiecare din punctele a) şi b) de mai jos): 

34.a) 

Ο Toate cadrele didactice 

Ο Majoritatea cadrelor didactice 

Ο Unele cadre didactice 

Ο Niciun cadru didactic 

Ο Nu am solicitat – nu am avut nevoie de ajutor  

34.b) 

Ο Copilul meu a primit ajutor ori de câte ori am solicitat 

Ο Copilul meu a fost ajutat numai dacă a întâmpinat dificultăţi majore 

Ο Copilul meu a fost ajutat din când în când, atunci când am insistat 

Ο Nu am solicitat – nu am avut nevoie de ajutor 

 

35. Cât de des vi se explică, înainte de evaluare (teză, lucrare scrisă, ascultare orală) criteriile care vor fi folosite pentru evaluare şi 

notare? 

Ο Înainte de fiecare evaluare 

Ο Doar în momentele importante – de exemplu, înainte de teze 

Ο Niciodată 

Ο Nu ştiu, nu mă interesează 

 

36. Cât de des vi se explică motivele pentru care copilul dumneavoastră a obţinut o anumită notă ? 

Ο După fiecare evaluare 

Ο Doar în momentele importante, de exemplu atunci când sunt prezentate rezultatele la teze 

Ο Niciodată 

Ο Nu ştiu, nu mă interesează 

 



 

37. În momentul în care copilul dumneavoastră are rezultate slabe la învăţătură, cum acţionează profesorii?  (sunt posibile mai 

multe răspunsuri) 

□ Pun note mici sau lasă corijenţi 

□ Dau mai mult de lucru pentru a putea învăţa mai bine 

□ Explică din nou lecţia respectivă 

□ Se interesează de motivul pentru care se obţin note slabe 

□ Arată unde se greşeşte şi cum să înveţe la materia respectivă 

□ Încurajează copiii, insistând pe rezultatele bune obţinute 

□ Altfel, şi anume ................  

□ Nu ştiu, nu mă interesează 

38. În ce fel copilul dumneavoastră este încurajat să îşi evalueze singur rezultatele obţinute ? 

Ο Toate cadrele didactice îl încurajează să se autoevalueze 

Ο Majoritatea cadrelor didactice îl încurajează să se autoevalueze 

Ο Unele cadre didactice îl încurajează să se autoevalueze 

Ο Niciun cadru didactic nu îl încurajează să se autoevalueze 

Ο Nu ştiu, nu mă interesează  

 

39. Aţi fost consultat în elaborarea bugetului şcolii din anul şcolar curent? 

Ο Da 

Ο Nu 

Ο Nu mă interesează subiectul 

 

40. Aţi fost informat, în vreun fel (afişare, la şedinţele cu părinţii etc.) în legătură cu modul în care a fost cheltuit bugetul şcolii? 

Ο Da 

Ο Nu 

Ο Nu mă interesează subiectul 

 

41. În ce măsură sunteţi satisfăcut de următoarele aspecte ale vieţii şcolare (prin acordarea unei note de la 5 la 1, nota 5 indicând 

nivelul maxim): 

a. Progresul copilului dumneavoastra în ultimul an şcolar    ___ 

b. Baza materială (săli de clasă, laboratoare, echipamente, material didactic etc.) ___ 

c. Starea de curăţenie din şcoală       ___ 

d. Respectul arătat de personalul şcolii faţă de Dvs. şi faţă de copilul Dvs.  ___ 

e. Echitatea evaluării şi notării (notele/calificativele obţinute sunt cele meritate) ___ 

f. Informaţia primită în privinţa activităţilor desfăşurate în şcoală   ___ 

42. În ce măsură sunteţi satisfăcut de următoarele aspecte ale vieţii şcolare (prin acordarea unei note de la 5 la 1, nota 5 indicând 

nivelul maxim): 

a) Informaţia primită de la şcoală în privinţa continuării studiilor, după absolvire  ___ 

b) Informaţia primită de la şcoală în privinţa activităţilor educative şi culturale din localitate ___ 

c) Modul în care şcoala răspunde solicitărilor de informaţii     ___ 

43. Faceţi parte din Comisia de Evaluare si Asigurare a Calităţii (CEAC) ? 

Ο Da 

Ο Nu 

 

44. Dacă da, cât de des se întruneşte CEAC ?  

Ο Regulat, lunar sau mai des 

Ο Regulat la 2-3 luni 

Ο Regulat, o dată sau de două ori pe semestru 

Ο De câte ori este nevoie, fără o periodicitate anume 

Ο Nu se întruneşte 

Ο Nu ştiu 



 

FIŞĂ  DE  ASISTENŢĂ 

 I.DATE  GENERALE 

A) Data: 

B) Cadrul didactic inspectat: 

C)Grupa : 

II.ASPECTE  DESPRINSE  IN  TIMPUL  DESFASURARII  INSPECTIEI 

Categoria de activitate de invatare : 

 

 

Tema activitatii: 

 

 

PROIECTAREA  ACTIVITATII DA NU 

1. Educatoarea stabileste obiective operationale clare   

2. Educatoarea stabileste clar etapele activitatilor   

3. Educatoarea alege metode didactice adecvate   

4. Educatoarea stabileste cu claritate mijloacele de invatamant ce 

urmeaza a fi utilizate 

 

 

 

 

5. Educatoarea planifica atat activitati dinamice, 

cat si activitati statice 

 

 

 

 

6. Educatoarea lucreaza dupa o planificare tematica 

si proiecteaza activitati integrate 

 

 

 

 

7. Educatoarea dozeaza ( rationalizeaza ) corespunzator 

timpul in cadrul activitatilor 

 

 

 

 

 

CONTINUTUL  STIINTIFIC  AL  ACTIVITATII DA NU 

1. Continutul activitatii este in concordanta 

cu obiectivele educationale 

 

 

 

 

2. Continutul activitatii este riguros 

din punct de vedere stiintific 

 

 

 

 

3. Educatoarea esentializeaza continutul 

stiintific al activitatii 

 

 

 

 

4. Educatoarea apeleaza la corelarea intra- si 

interdisciplinara a cunostintelor in timpul activitatii 

 

 

 

 

 

ORGANIZAREA  SI  METODOLOGIA  ACTIVITATILOR DA NU 

1. Educatoarea organizeaza spatial clasei pe colturi/zone/ 

arii/sectoare 

  

2. Educatoarea pune la dispozitia copiilor materiale adecvate varstei 

si preocuparilor acestora, in acord cu tema zilei, saptamanii 

  

3. Educatoarea foloseste metode si procedee didactice adecvate   

4. Educatoarea asigura intuitivitatea, accesibilitatea, atractivitatea si 

caracterul practico-aplicativ al procesului de predare-invatare 

  

5. Educatoarea imbina activitatea frontala cu activitatea pe grupe si   



 

individuala 

6. Educatoarea incurajeaza participarea copiilor in diferite etape ale 

activitatii 

  

7. Educatoarea utilizeaza strategii adecvate si adaptate de evaluare   

8. Educatoarea organizeaza si desfasoara intalnirea de dimineata   

 

RELATIA  EDUCATOARE-COPIL, 

RELATIA  EDUCATOARE-PARINTI  SI  RELATIA COPIL-COPIL 

DA NU 

1. Educatoarea manifesta calm si intelegere in relatia cu copiii si le 

solicita si acestora acelasi lucru 

  

2. Educatoarea se adreseaza copiilor cu respect si solicita acelasi 

lucru din partea acestora 

  

3. Educatoarea manifesta o atitudine discriminatorie fata de anumiti 

copii si foloseste metode disciplinare negative 

  

4. Educatoarea incurajeaza interactiunile copiilor si relatiile de 

cooperare ale acestora 

  

5. Educatoarea incurajeaza participarea parintilor la educatia copiilor 

si are un sistem propriu de comunicare cu acestia 

  

 

III.CONCLUZII  SI  RECOMANDARI 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Educatoare:                                                                                       

Evaluator: 

Total: 

Calificativ : 

Cotare :se acorda cate un punct pentru fiecare item cu raspuns afirmativ si cu zero puncte pentru fiecare  

 

 

raspuns negativ 

Apreciere 

Intre 22-24 puncte activitatea educatoarei este de calitate 

Intre 19-21 puncte  activitatea educatoarei este corespunzatoare 

Intre 16-18 puncte activitatea educatoarei necesita imbunatatiri 

Sub 16 puncte activitatea educatoarei are nevoie de sprijin si revizuire 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CHESTIONAR PENTRU CADRE  DIDACTICE 

 

  1. Considerati ca MISIUNEA unitatii reflecta scopul si continutul activitatii desfasurate in gradinita? 

                          DA                     NU                         NU TOCMAI                         DELOC 

  2. Considerati ca PLANUL DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ este complet,realizabil si realist ? 

                          DA                     NU                         NU TOCMAI                         DELOC 

  3. Sunteti multumita de FUNCTIONAREA CURENTA a unitatii noastre de invatamant? 

                          DA                     NU                         NU TOCMAI                          DELOC 

  4. Pe o scara de la 1 la 10,apreciati  calitatea  activitatii manageriale a conducatorului organizatiei . 

                             1           2           3           4           5          6        7        8        9         10  

  5. Considerati ca OFERTA EDUCATIONALA a unitatii si marketingul de promovare satisface cel putin 75%      dintre parinti? 

                          DA               MAI  MULT DE 75%             NU              MAI  PUTIN DE 75% 

  6. Apreciati,pe o scara de la 1 la 10, gradul de satisfactie a educabililor si a parintilor, (dupa parerea dvs.) fata de  calitatea 

actului didactic realizat la grupa de copii ce conduceti. 

                            1             2            3          4           5          6         7        8         9       10 

  7. Considerati eficienta activitatea metodica a cadrelor didactice, propusa, organizata si desfasurata in școala? 

                               EFICIENTA             FOARTE  EFICIENTA             INEFICIENTA 

   8. Realizati analize tip SWOT  la nivelul clasei de elevi,pentru a va autoevalua ulterior calitatea demersului  educational si 

comunicarea cu parintii copiilor si partenerii educationali? 

       DA / LA INCEPUTUL FIECAREI SERII DE COPII / LA INCEPUTUL FIECARUI AN SCOLAR/NU 

   9. Sunteti multumita de baza materiala a școlii in cadrul careia va desfasurati activitatea? 

                           FOARTE MULTUMITA          MULTUMITA            NEMULTUMITA   

  10. Cunoasteti scopul , obiectivele si continutul  CEAC ? 

              FOARTE BINE                 BINE                      DESTUL DE BINE                     NU 

Precizati pe verso cel putin doua propuneri de imbunatatire  



 

FAD 1 

Fisa de analiză a documentelor  

completare a cataloagelor scolare 

 

Nr. 

Cr

t 

Grupa Mod de completare 

Absente 
Respecta regulile 

de completare 
Observatii Date personale 

elevi 

Nume 

elevi 

1       

2       

3       

 

 

 

 

Fisa de analiză a documentelor  

completarea caietului educatoarei 

 

Nr. 

Crt 

Grupa  Mod de completare Absente Respecta regulile 

de completare 

Observatii 

Date 

personale 

elevi 

Nume 

elevi 

Activități de 

invățare 

1        

2        

3        

 

 Scrieti DA sau NU in rubrica corespunzatoare in functie de situatia catalogului și a caietului sau se bifeaza cu “x” daca corespunde cerintelor de 

completare. 

Completat, 

Profesor,______________________________



 

FAD 2 

FIŞĂ DE ANALIZĂ A  PORTOFOLIULUI CADRULUI DIDACTIC 

Comisia Metodică a educatoarelor 

Grădinița ....................................................................... 

 

Fişă pentru verificarea documentelor şcolare 
 

Numele şi prenumele: ............................................................ 

Funcţia: .................................................................................. 

Vechimea în învăţământ…….. , în unitate……..................... 

Grad didactic: ........................................................................ 

 

1. Legislaţie: 

DOCUMENTE NECESARE 

 

DOCUMENTE OBSERVAŢII 

DA NU 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011                         

Legea nr. 272/2004 privind protecţia 

şi drepturile copiilor 

   

Programa activităţilor instructiv-

educativ în grădiniţă 

   

Planul de învăţământ şi metodologia 

de aplicare a planului pentru 

învăţământul preşcolar 

   

Scrisori metodice pentru aplicarea 

programei activităţilor instructiv-

educative 

   

 

2. Dosar personal: 

DOCUMENTE NECESARE DOCUMENTE OBSERVAŢII 

DA NU 

Diplomă de absolvire - liceu    

Diplomă de absolvire - facultate    

Diplomă de absolvire - master    

Certificat grade didactice    

Documente privind perfecţionarea 

continuă 

   

 

3. Dezvoltarea profesională a educatoarei: 

DOCUMENTE NECESARE DOCUMENTE OBSERVAŢII /  



 

DA NU DOVEZI 

Curriculum Vitae European    

Portofoliul personal pentru dezvoltare 

profesională 

   

Materiale care să ateste utilizarea 

metodelor alternative 

   

Formare continuă şi studiu individual 

(dovezi de autoperfecţionare) 

   

Evaluare Fişa individuală a postului    

Fişa de evaluare a 

educatoarei 

  

 

4. Documentele şcolare şi instrumentele de lucru ale educatoarei: 

DOCUMENTE DOCUMENTE OBSERVAŢII/ 

DOVEZI DA NU 

Catalogul grupei    

Planificare anuală    

Planificare pe unităţi de învăţare    

Caracterizarea 

grupei 

După testările iniţiale    

După testări sem. I   

După testări  sem. II   

Dosar  

activităţi  cu 

părinţi 

Tabel Comitetul de părinţi    

Tematica întâlnirilor   

Dovezi (procese verbale, 

fotografii, etc.) 

  

Planificare activităţi opţionale    

Planificare activităţi extracurriculare    

Proiecte/Schiţe de activitate zilnice    

Proiecte 

model  

Proiecte de activitate model    

Proiecte tematice model   

Proiecte activităţi integrate 

model 

  

Mijloace de  

învăţământ 

elaborate 

Fişe de evaluare (iniţială, 

formativă, sumativă, alte fişe) 

   

Teste de evaluare   

Parteneriate 

 

 

 

 

 

 

 

 Se enumeră: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări personale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Membru al Comisiei de Evaluare si Asigurarea Calitatii_____________________________________ 

Data_________________________________________ 

 



                                         

 

 

FAD 3 

Fişă de analiză a  documentelor  

comisiei metodice_________________________________________________ 

 

DOCUMENTE ALE comisiei metodice/ catedrelor DA NU  RECOMANDĂRI/ 

OBSERVAŢII 

1.  Documente cu evidența membrilor comisiei/ catedrei, date 

personale/ atribuții 
   

2. Planul managerial al comisiei metodice    

3. Materiale dezbătute la nivelul comisiei metodice    

4. Instrumente de evaluare şi notare    

5. Rapoarte privind analizarea periodică a rezultatelor şcolare    

6. Rezultate la concursuri şcolare    

 

DATA:                                                                                                  ÎNTOCMIT: 

 


