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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 ● Autorizație sanitară de funcționare a instituției nr. 11-5/234 din 16.08.2021;
● Procesul-verbal nr. 03 din 20.10.21 al Consiliului Administrare privind

Condițiile igienico-sanitare favorabile unui mediu sănătos;
● Proces-verbal de evaluare privind redeschiderea instituției din 16.08.21(Anexa

1.1.1)
● Registre medicale.

Constatări ● Administraţia instituţiei de învăţământ deţine documentaţia tehnică,
sanitaro-igienice şi medicală, prin care se atestă pregătirea şcolii pentru
desfăşurarea procesului educaţional.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1

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

Dovezi ● Ordinul nr. 02 din 01.09.21 privind Tehnica securității în instituție;
● Proces -verbal nr 5 din 12.02.21 de cercetare a obiectivului destinat păstrării

valorilor materiale;
● Fişa de post pentru personalul de pază; (Anexa 1.1.2)
● Graficul de serviciu al personalului de pază. (Anexa 1.1.3)

Constatări ● Administraţia instituţiei de învăţământ asigură siguranţa tuturor elevilor pe
toată durata programului şcolar şi la toate activităţile şcolare şi extraşcolare
realizate.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 0,50

Indicator 1.1.3. Elaborarea unui program/ orar al activităților echilibrat și flexibil
Dovezi ● Schema orară aprobată la Consiliul de Administrație, Procesul-verbal nr. 01

din 10.09.21;
● Orarul orelor opționale și a cercurilor sportive; (Anexa 1.1.4)
● Ordinul nr 04 din 01.09.21 Cu privire la regimul de lucru al gimnaziului;
● Orarul sunetelor. (Anexa 1.1.5)

Constatări ● Administraţia instituţiei de învăţământ elaborează un orar echilibrat, flexibil şi
asigură raportul optim între timpul de învăţare şi timpul de recreere.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1,50

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 ● Actul de predare- primire a băncilor și a scaunelor, pentru clasa I (Anexa
1.1.6);

● Registrul bunurilor materiale ale sălilor de clasă;
● Registrul evidenței mișcărilor pe materiale (Anexa 1.1.7);
● Proces-verbal nr. 50 din 30.12.20 cu privire la inventariere.

Constatări ● Instituţia de învăţământ asigură fiecărui elev din şcoală un loc de lucru în
bancă / la masă, corespunzător taliei sale, acuităţii vizuale şi auditive,
particularităţilor psihofiziologice individuale.
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Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 0.75

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 ● Registru de inventariere;
● Act de primire-predare a bunurilor- echipament TIC nr. 15 din11.01.21;
● Act de predare-primire nr 26 din 18.02.22 Donație de mijloace didactice

(Anexa 1.1.8).
Constatări Instituţia de învăţământ asigură echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile şi

materialele de sprijin pentru sălile de studiu la biologie şi informatică, pentru
atelierele de educaţie tehnologică, pentru sala de sport şi terenul sportiv, în
concordanţă cu talia elevilor, parametrii sanitaro-igienice şi termenele de
valabilitate, cerinţele de securitate şi normele sanitare.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 0.75

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 ● Ordinul nr. 11 din 01.09.21 cu privire la Alimentația elevilor
● Procesul-verbal de control ANSA nr. 20 din 10.08.22
● Procesul-verbal de evaluare privind pegătirea pentru redeschiderea instituției

din 16.08.21
● Raportul de analiză a apei nr. 351 din 15.09.2021
● Avizul de începere a activității de alimentare (Anexa 1.1.9).

Constatări ● Instituția este dotată cu spații pentru prepararea și servirea hranei, care
corespund în totalitate normelor sanitare în vigoare privind siguranța,
accesibilitatea și confortul elevilor.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 0,75

Indicator 1.1.7. Prezența spațiilor sanitare, cu respectarea criteriilor de accesibilitate,
funcționalitate și confort pentru elevi/ copii

Dovezi ● Reparația capitală a viceelor pentru clasele primare;
● Vestiare separate în sălile de sport;
● Act de donație nr 37 din 22.09.20 „Dotarea cu produse de igienă necesare și

dezinfectant.
Constatări ● Instituția este dotată cu spații/WC-uri, lavoare care corespund în totalitate

normelor sanitare. Deține necesarul de produse de igienă.
Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 0,75

Indicator 1.1.8. Existența și funcționalitatea mijloacelor antiincendiare și a ieșirilor de rezervă
Dovezi ● Ordinul nr. 39 din 13.11.20 Cu privire la formarea comisiei privind securitatea

antiincendiară;
● Actul de control nr 211 din 10.07.17 Inspecția energetică teritorială Cahul
● Scheme de evacuare a elevilor și personalului în caz de situații excepționale.

(Anexa 1.1.10).
Constatări

● Instituția de învățământ dispune de mijloace antiincendiare și ieșire de
rezervă.
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Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 0,25

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 ● Planul de activități pentru decada Circulației Rutiere (Anexa 1.1.11).
● Planul de activitate a săptămânii Biologiei; (Anexa 1.1.12).
● Registrele de instruire cu privire la tehnica securității elevilor;
● Concursul gazetelor de perete „Copil informat-copil protejat” (Anexa 1.1.13).

Constatări ● Cadrele didactice implică elevii în activităţi ce vizează învăţarea şi respectarea
regulilor de circulaţie rutieră, a tehnicii securităţii în mediul şcolar şi în
cotidian, de prevenire a situaţiilor de risc (inundaţii, incendii, cutremure etc.)
şi de acordare a primului ajutor.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1

Total standard 7,50

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

Dovezi ● Planul de activitate al instituției discutat și aprobat la ședința Consiliului
profesoral nr. 01 din 10.09.21;

● Demersuri către APL, Comisariatul de poliţie; (Anexa 1.2.1).
● Planul  de  acţiuni  de  prevenire/  de  intervenţie  în  cazurile  de  abuz,
neglijare, exploatare, trafic al copilului; (Anexa 1.2.2).

Constatări ● Administraţia instituţiei de învăţământ asigură protecţia copilului față de
abuz, violenţă şi neglijare în toate mediile, inclusiv în mediu on-line şi prin
realizarea parteneriatelor cu instituţii şi persoane din comunitate în acest
sens.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 0,75

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 ● Planul de activitate ANET pentru anul 2021-2022 (Anexa 1.2.3).
● Registrul de evidență a sesizărilor;
● Acordul de cooperare cu Sectorul de poliție nr. 2 ”Zîrnești” al IP Cahul și

Primăria Doina; (Anexa 1.2.4);
● Raportul privind evidenţa sesizărilor cazurilor de abuz, neglijare, exploatare,

trafic (Anexa 1.2.5).
Constatări ● Instituţia de învăţământ pune la dispoziţia membrilor comunităţii materiale

informative privind acţiunile de protecţie a sănătăţii copiilor şi de securizare a
mediului şcolar.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 0,75

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
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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 ● Ore de dirigenție cu genericul ”Fiind vigilent îmi protejez viața și sănătatea” în
clasele a V- IX-a, perioada 24.12.21;

● Planul de activitate a Comisiei metodice ”Dezvoltare și consiliere personală”;
● Agenda activității de informare ”Delicvența juvenilă” (Anexa 1.2.5);
● Agenda activității de informare “Nu violenţei” (Anexa 1.2.6).

Constatări ● Personalul instituţiei de învăţământ sesizează eventualele pericole,
cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic ale copii.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: -
0,75

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 ● Ordinul nr. 17 din 02.09.21 privind formarea Comisiei Multidisciplinare;
● Ordinul nr. 18 din 02.09.21 privind formarea Comisiei de elaborare a PEI;
● Planul de activitate a Comisiei Multidisciplinare (Anexa 1.2.7).
● Concursul de creație Săptămâna eficienții energetice în școala mea;
● Concursul de desene cu tema Pădurea, aurul verde al Pământului, ordin

nr.DGI №209 din 17.03.2022
Constatări ● Copiii au acces la servicii de sprijin, pentru asigurarea dezvoltării fizice,

mintale şi emoţionale.
Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1,5

Total standard 3,75

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 ● Programul de activitate a asistentei medicale; (Anexa 1.3.1).
● Pliant Modul sănătos de viață;
● Expozițiai de desene  cu genericul: ” Anti Sida”, ” Anti Drog”, ”Anti Fumat”.

Constatări ● Administraţia instituţiei de învăţământ în parteneriat cu serviciile publice de
sănătate asigură promovarea valorii sănătăţii fizice şi mentale, stilului
sănătos de viaţă în instituţie şi comunitate.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1,75

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 ● Activitatea ”Cutia de încredere”
● Planul activităților pe clase (Anexa 1.3.2).
● Agenda conferinței ”Calitatea în educație – necesitate și firesc”  (Anexa 1.3.3).

Constatări ● Elevii au acces la programe educative ce promovează modul sănătos de viaţă:
educaţie pentru sănătate, etc.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 0,75
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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 ● Ordinul nr. 75 din 19.05.22 privind organizarea și desfășurarea Zilei Turismului
școlar.

● Informaţii pe panouri
● Revista școlii (Anexa 1.3.4).
● Planul de activitate a Comisiei metodice  «Consiliere și dezvoltarea

personală» pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la ședința Comisiei
metodice, procesul-verbal CP nr. 01din 06.09 2021 (Anexa 2.1.3)

● Planificare anuală la Dezvoltarea personală
Constatări ● Cadrele didactice, prin orele de dirigenţie şi activităţi extracurriculare,

încurajează şi sprijină copiii să manifeste iniţiativă şi să realizeze activităţi de
promovare a modului sănătos de viaţă, de prevenire a riscurilor de accident,
îmbolnăviri.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1,75

Total standard 4,25

Dimensiune I
[Se va completa la

finalul fiecărei

dimensiuni]

Puncte forte Puncte slabe
● Instituţia de învăţământ asigură

securitatea şi protecţia tuturor elevilor;
● Fiecare copil beneficiază de o raţie

alimentară care acoperă normele
fiziologice de consum pe zi, în
conformitate cu legislaţia sanitară în
vigoare;

● Administraţia instituţiei de învăţământ
în parteneriat cu serviciile publice de
sănătate asigură promovarea valorii
sănătăţii fizice şi mentale, stilului
sănătos de viaţă în instituţie şi
comunitate.

● Lipsa psihologului școlar;
● Dotarea parțială a laboratoarelor

școlare, atelierelor tehnologice,
sălii de sport;

● Lipsa centrului de resurse și
consiliere;

●

Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ
*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 ● Ordinul nr. 34 din 01.11.21 privind aprobarea Consiliului de Administrare;
● Planul de activitate al Consiliului elevilor (Anexa 2.1.1).
● Portofoliul Consiliului Elevilor (Anexa 2.1.2).
● Planul activităților în cadrul «Săptămânii de lupta împotriva traficului de ființe

umane», perioada 18-22/10.2021. (Anexa 2.1.3)
Constatări ● Administraţia instituţiei de învăţămînt are elaborat un set de proceduri şi

instrumente care asigură valorizarea opiniilor, iniţiativelor, propunerilor
elevilor în procesul de luare a deciziilor ce vizează aspectele vieţii lor şcolare.
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Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 0,75

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 ● Ordinul nr. 29 din 04.10.21 cu privire la organizarea și desfășurarea Zilei
profesionale a Pedagogului;

● Ordinul nr. 32 din 03.02.22 cu privire la organizarea I desfășurarea
Olimpiadelor Școlare;

● Ordinul nr. 72 din 03.05.22 cu privire la organizarea Festivalului-Concurs
Cântecul popular Pascal

Constatări ● Instituţia de învăţămînt are o structură asociativă funcţională a elevilor
(consiliu), creată pe principii democratice, care participă la luarea deciziilor cu
privire la toate problemele de interes pentru elevi.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1,5

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 ● Revista școlară ”Orizont școlar” editată trimestrial în colaborare cu elevii;
(Anexa 2.1.4).

● Pagini pe rețele de socializare;
● Panoul informativ;
● Sondaj cu elevii (Anexa 2.1.5).

Constatări ● Instituţia de învăţămînt dispune de mijloace de comunicare (panoul
informativ, sistemul de informare publică, sondaje, expunerea şi
argumentarea opiniilor în timpul orelor, discuţii etc.), prin intermediul cărora
elevii îşi pot exprima opinia cu privire la toate aspectele de intere.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 0,75

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
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
evaluarea propriului progres

Dovezi ● Ordinul nr. 71 din 03.05.22 privind testarea națională în învățământul primar
● Proiect ”Amenajarea unui spațiu de odihnă pentru elevii cl. primare” (Anexa

2.1.6). ;
● Proiectul Dezvoltarea sectorului de tineret în Cahul și Ungheni Consiliul

Elevilor (Anexa 2.1.7);
● Concurs ”Cea mai amenajată clasă”; Ordinul CA nr. 07 din 24.02.22 privind

amenajarea claselor.
Constatări ● Cadrele didactice încurajează participarea elevilor la soluţionarea

problemelor la nivel de clasă şi la nivel de şcoală.
Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1,5

Total standard 3,75

Standard 2.2. Instituția școlară comunică sistematic și implică familia și comunitatea în
procesul educațional
Domeniu: Management
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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 ● Nota informativă cu privire la desfășurarea sedințelor cu părinții (Anexa
2.2.1);

● Ordinul nr. 34 din 01.11.21 privind aprobarea Consiliului de Administrare;
● Procesul- verbal nr. 2 Din 12.02.22 Ședințe tematice cu părinții (Anexa 2.2.2);
● Statutul AO Pedagogilor și Părinților din gimn Doina.

Constatări ● Administrația instituției are elaborat și aplică un set de proceduri democratice
și periodic informează părinții, colaborează cu aceștia.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 0,75

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 ● Acordul de cooperare cu Sectorul de poliție nr. 2 ”Zîrnești” al IP Cahul și
Primăria Doina;

● Contractul de parteneriat nr. 02 din 31.05.2021 cu SRL Ceteronis- ST
Constatări ● Administraţia instituţiei de învăţămînt promovează participarea comunităţii

(agenţii economici, serviciile publice, ONG, voluntari etc.) la îmbunătăţirea
condiţiilor de învăţare, odihnă şi relaxare şi petrecere a timpului liber pentru
copii.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 0,75

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 al Consiliului de Administrare discutat la ședința
Consiliului Profesoral, proces-verbal nr. 01. din 10.09.21

● Procesul-verbal nr. 09 din 29.04.22 cu privire la activitatea Consiliului Elevilor
în gimnaziu.

Constatări ● Instituţia de învăţămînt are un consiliu de administraţie cu reprezentanţi ai
părinţilor, ai autorităţii administraţiei publice locale, ai elevilor din clasele
liceale, care ia decizii şi activează în baza unui plan coordonat orientat spre
asigurarea educaţiei de calitate pentru toţi copii.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1,75

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 educațional

Dovezi ● Ordinul nr 81 din 25.05.2022 privind formarea Comisiei de examen pentru
absolvirea gimnaziului;

● Ordinul nr. 73 din 13.05.22 cu privire la organizarea și desfășurarea Zilei
familiei;
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● Proiectul Dezvoltarea sectorului de tineret în Cahul și Ungheni Consiliul
Elevilor (Anexa 2.1.4);

Constatări Elevii, părinţii şi comunitatea participă la elaborarea documentelor
programatice (proiect de dezvoltare, plan de activitate etc.) ale școlii.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1,75

Total standard 5,0

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 ● Ordinul nr. 73 din 13.05 22 privind organizarea și desfășurarea sărbătorii Ziua
Familiei;

● Agenda activităților Festival Pascal ediția II, 19.04.22 (Anexa 2.3.1)
● Planul de organizare a Săptămânii pe discipline; (Anexa 2.3.2);
● Proiectarea de lungă durată a disciplinei IKTRN aprobat la 20.09.21;

Constatări ● Administraţia instituţiei de învăţămînt promovează respectul diversităţii
culturale, etnice, lingvistice, religioase prin actele reglatorii şi prin activităţile
pe care le organizează şi/sau la care participă şcoala.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 0,75

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 ● Ordinul nr. 64 din 31.03.22 privind organizarea și desfășurarea Festivalului
”Cultura poporului meu”;

● Concursul -raional de poezie Vieriana 2021, ediția a IV-a diploma (Anexa
2.3.2);

● Graficul de activitate a muzeului școlar; (Anexa 2.3.3).
Constatări ● Administrația instituției promovează și monitorizează educația interculturală,

dezvoltă strategii de combatere a stereotipurilor și prejudecăților.
Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: -0,75

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 ● Planificarea anuală a activităților educative și extrașcolare aprobată la CP 01
din 10.09.21;

● Proiectul ”Pauze prietenoase”;
● Procesul-verbal al CA nr. 10, din 30.05.22 cu privire la activitățile dedicate

protecției civile la nivel local.
Constatări ● Instituția creează condiții tipice pentru respectarea și valorificarea

capacităților de socializare a tuturor elevilor prin promovarea stării de bine.
Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1,75
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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 ● Planul activităților decadei Holocaustul (Anexa 2.3.4);
● Planul activității extracurriculare Vizită la teatru din or. Cahul (Anexa 2.3.5);
● Concursul de eseuri literar-artistice “Sunt tentat ca familia mea, ţara… lumea

să fie mai bună”
Constatări ● Elevii demonstrează cunoaşterea şi respectarea culturii şi tradiţiilor proprii,

culturii şi tradiţiilor altor comunităţi etnice din Republica Moldova, indiferent
de grupul etnic de care aparţin şi indiferent de limba de studiu.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1,75

Total standard 5.0

Dimensiune II
[Se va completa la

finalul fiecărei

dimensiuni]

Puncte forte Puncte slabe
● Administrația instituției de învățământ

este interesată ca domeniul dat să se
realizeze în dialog şi prin parteneriat;

● Activitățile desfășurate se bazează pe
inovaţie şi pe diversificare;

● Se asigură participarea actorilor
educaţionali şi valorizarea resursei
umane;

● Se organizează activități curriculare și
extracurriculare pentru dezvoltarea
democrației și interculturalității;

● Cadrele didactice organizează spaţiul
educaţional încât să faciliteze
comunicarea şi colaborarea între
copiii de diferită origine etnică şi
cultural.

● Vizite rare în şcoală a
persoanelor din comunitate de
diferite etnii.

● *Număr minim de activităţi
didactice şi extracurriculare
organizate de autorităţile
locale sau de alţi reprezentanţi
ai  comunităţii.

● Diversitatea redusă a resurselor
şi materialelor care promovează
interculturalitatea în contextul
unei societăţi democratice.

● Implicarea redusă din partea
părinților în organizarea
excursiilor și altor evenimente
interculturale.

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 ● Ordinul nr. 17 din 02.09.21 cu privire la formarea Comisiei Multidisciplinare;
● Ordinul nr. 18 din 02.09.21 cu privire la formarea Comisiei de elaborare a PEI
● Planul de activitatea a Comisiei Multidisciplinare aprobat la CP process-verbal

nr 01 din 10.09.21
Constatări ● Planul de activitate al Comisiei Multidisciplinare prevede implementarea

actelor normative c privire la educația incluzivă.
Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1,75
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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 ● Portofoliul CMI
● Planul de activitate a Cadrului didactic de sprijin (Anexa 3.1.1);
● Ordinul nr. 17 din 02.09.21 cu privire la formarea Comisiei Multidisciplinare.

Constatări ● CDS elaborează acte și rapoarte care reflectă asigurarea calitativă a serviciilor
de sprijin pentru elevii cu CES.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 0,75

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]

Dovezi ● Registrul de evidență a elevilor cu CES (Anexa 3.1.2);
● Dosarul elevului cu CES;
● Registrul alfabetic.

Constatări ● Instituția duce evidența privind evoluția demografică și perspectivele de
școlarizare.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1,5

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 ● Planul educațional individualizat (Anexa 3.1.3);
● Seminarul metodic: Metodologia de organizare a activității CDS în CREI

Constatări ● Se monitorizează în permanență aplicare PEI, adaptarea și progresul școlar al
elevilor cu CES

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 0,75

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 ● Curriculumul modificat la discipline;
● Fișe de lucru și evaluări elaborare pentru elevii cu CES (Anexa 3.1.4);

Constatări ● În instituție 1 elev studiază după curricula modificată la toate disciplinele de
bază.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1,75

Total standard 6,5

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 ● Contractele de muncă și fișele de post ale angajaților;
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● Procesul-verbal al CA nr 06 din 01.22 cu privire la Planul de perspectivă și
participarea cadrelor didactice la cursurile de formare.

Constatări ● Contractele de muncă și fișele de post ale angajaților conțin stipulări privind
obligativitatea sesizării cazurilor de violență, neglijare al copilului.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 0,75

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 ● Proiectul de dezvoltare instituțional pentru anii 2009-2024 discutat și aprobat
la CP nr 3 din 20.11.2018, aprobat la CA nr 3 din 23.12.18;

● Lecție de dirigenție ”Nevoile, dorințele personale și ale celuilalt în perioada
12.11.21.

Constatări ● Instituția promovează respectul față de diversitatea și se adaptează la
nevoiele elevilor.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1,75

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
proceduri

Dovezi ● Planul decadei ”Lupta împotriva traficului de ființe umane», perioada
18-22/10.2021 (Anexa 3.2.1);

● Poster Regulile de comportament etic în clasă și la școală;
● Fișa de asistență la oră (Anexa 3.2.2).

Constatări ● Instituția asigură respectarea diferențelor individuale și a cerințelor elevilor,
asigurând un mediu prietenos.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 0,75

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 ● Curriculum modificat;
● Raportul de activitate semestrial al cadrelor didactice.

Constatări ● Cadrele didactice tratează elevii în mod echitabil și adaptează conținuturile,
testele de evaluare la cerințele acestora.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1,75

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 monitorizare (Anexa 3.2.3).
● Fișe de sesizare (Anexa 3.2.4).

Constatări Toți copiii beneficiază de atitudine nediscriminatorie și respect.
Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 0,75

Total standard 5,75
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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 ● Programul de activitate a CD de sprijin (Anexa 3.2.5);
● Registrul de evidență a bunurilor materiale.

Constatări ● Administrația asigură un mediu accesibil și confortabil de învățare.
Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1,75

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

Dovezi ● Statutul IP gimn. I. L. Caragiale, capitolul I;
● Angajament de confidențialitate în calitate de utilizator a prelucrării datelor cu

caracter personal.
Constatări ● Instituția asigură confidențialitate și asigură evitarea riscurilor de

discriminare.
Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 0,75

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 ● Raportul semestrial al Cadrului didactic de sprijin
● Amenajare CREI

Constatări ● Elevii cu CES au posibilitatea de a frecventa CREI, sunt ajutați de CD de sprijin.
Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1,5 Punctaj acordat: -

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 ● Fișa de monitorizare (Anexa 3.2.6)
● Procesul-verbal al CA nr 06 din 24.01.22 privind rezultatul monitorizării și

asigurării calității incluziunii în instituție
Constatări ● CD utilizează mijloace didactice diverse adaptate la cerințele educaționale ale

elevului.
Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1,5 Punctaj acordat: -

Total standard 5,5

Dimensiune III
[Se va completa la

finalul fiecărei

dimensiuni]

Puncte forte Puncte slabe
● Existența documentației necesare;
● Amenajarea și dotarea CREI;
● Suportul oferit de CD de sprijin.

● Lipsa de resurse pentru
procurarea unor materiale
suplimentare;

● Lipsa psihologului școlar.

Dimensiune IV. EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ
Standard 4.1. Instituția creează condiții de organizare și realizare a unui proces educațional
de calitate
Domeniu: Management
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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 ● Planul de activitate a bibliotecarului aprobat la ședința CP, proces -verbal nr
01 din 10.09.21

● Planul de formare continuă și atestare a cadrelor didactice (Anexa 4.1.1);
● Planul de activitate al directorilor adjuncți aprobat la ședința CP, proces

-verbal nr 01 din 10.09.21
Constatări Administraţia instituţiei de învăţământ elaborează și implementează planificarea

strategică și operațională de creare a condițiilor ce asigură un proces educațional
de calitate.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1,75

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 ● Raportul de activitate al directorului adjunct pentru instruire, anul școlar
2021-22, discutat și aprobat la ședința CP procesul-verbal nr. 07, din 03.05.22

● Raportul de activitate al directorului adjunct pentru educație, anul școlar
2021-22, discutat și aprobat la la ședința CP proces-verbal nr. 07, din 03.05.22

● Raportul de activitate semestriale/anuale ale cadrelor didactice (Anexa 4.1.2)
● Notă informativă privind Verificarea completării catalogului școlar (Anexa

4.1.3)
Constatări Administrația instituției de învățământ elaborează și aplică un mecanism de

monitorizare/automonitorizare a eficienței educaționale în instituție.
Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1,75

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 ● Procesul-verbal al CA nr. 04, din 29.11.21 privind respectarea Metodologiei de
repartizare a timpului de muncă a personalului didactic

● Chestionare (Anexa 4.1.4);
● Aviziere cu informaţii relevante despre serviciile educaţionale prestate de

instituţia de învăţământ.
Constatări ● Consiliul de administraţie promovează un model eficient de comunicare

internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate.
Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1,75

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 ● Contracte pentru achiziții (Anexa 4.1.5)
● Registrul de evidență a bunurilor materiale.

Constatări ● Infrastructura instituției de învățămînt asigură organizarea procesului
educațional în raport cu obiectivele și misiunea acesteia.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1,5
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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
● Fond de carte
● Inventarul bibliotecii școlare
● Lista de achiziții: televizoare

Constatări ● Instituția de învățământ asigură dotarea spaţiilor şcolare în concordanţă cu
efectivele de elevi din cadrul formaţiunilor de studiu.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1,75

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 ● Dosarele personale ale angajaților;
● Ordinul nr. 20 din 03.09.21 cu privire la formarea Comisiei pentru atestare și

evaluare internă.
● Portofoliile de atestare a cadrelor didactice.

Constatări ● Instituția de învățămînt dispune de personal didactic şi auxiliar calificat,
capabil să asigure funcționarea și dezvoltarea acesteia.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 0,75

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

Dovezi ● Proiectările de lungă-durată la disciplinele de studiu
● Curriculum modificat;

Constatări ● Instituția de învățămînt aplică Curriculumul Național cu adaptare la
condițiile locale și instituționale, în limitele permise de cadrul normativ.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1,5

Total standard 10,75

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 ● Nota informativă cu privire la realizarea proiectărilor de lungă durată
● Raportul cu privire la rezultatele testării naționale la cl. Primare (Anexa 4.2.1)
● Fișa de asistență la lecție (Anexa 4.2.2)

Constatări ● Administrația instituției de învăţământ implementează și monitorizează
realizarea și calitatea curriculumului naţional și pe discipline aprobat de MECC
pentru fiecare nivel de şcolarizare, profil.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1

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
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Dovezi ● Seminarul pentru învățători clasele primare privind implementarea Evaluării
criteriale

● Certificate cursuri de formare
Constatări ● Instituția de învățămînt monitorizează dezvoltarea profesională a

personalului, realizarea calitativă a curriculumului national, monitorizează
participarea CD la seminare și cursuri de formare.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 0,75

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 4.2.3. Existența unui număr suficient de resurse educaționale (umane, materiale etc.)
pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național

Dovezi ● Schema orară aprobată la CA, ordin nr. 01 din 10.09.21
● Certificatul proiect eTwinning Moldova

Constatări ● Instituția de învățămînt dispune de metodologii, instrumente de asigurare și
analiză a eficienței utilizării resurselor educaționale: tehnologii și strategii
educaționale aplicate, metodologii de evaluare a rezultatelor școlar.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1,75

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 educațional

Dovezi ● Fișa de observare a lecției;
● Nota informativă control intern
● Fișa de evaluare a Cadrelor didactice (Anexa 4.2.1)

Constatări ● Instituția de învățămînt utilizează Standardele de eficiență a învățării la
evaluarea calității Curriculumului.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1,75

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
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 ● Portofoliul cadrelor didactice;
● Nota informativă privind verificarea portofoliilor Comisiilor Metodice (Anexa

4.2.2);
● Fișa de evaluare în cadrul asistențelor la lecții (Anexa 4.2.3).

Constatări ● Cadrele didactice dispun de proiecte didactice de lungă și scurtă durată,
elaborate în conformitate cu principiile educației centrate pe elev, pe
formarea de competențe

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1,75

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 ● Fișele de evaluare a cadrelor didactice
● Raportul Comisiei Metodice (Anexa 4.2.4)
● Orarul semestrial al evaluărilor

Constatări ● Cadrele didactice organizează evaluarea rezultatelor școlare în conformitate
cu standardele și referențialul de evaluare.

18



Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1,75

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 ● Nota informativă cu privire la desfășurarea activităților extracurriculare
(Anexa 4.2.5)

● Planul săptămânilor pe discipline
● Planul de activitate anual al instituției

Constatări ● Cadrelele didactice organizează activităţi extracurriculare în concordanţă cu
misiunea şcolii, cu obiectivele din curriculum-ul naţional şi cu obiectivele din
documentele de planificare strategică şi operaţională.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1,75

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 ● Planul de acțiuni pentru elevii dotați
● Planul de activitate al Consiliului de elevi
● Agenda activității- Masă rotundă: Realizări. Probleme. Perspective. (Anexa

4.2.6)
Constatări ● Cadrele didactice asigură sprijinul individual al elevilor pentru obţinerea

rezultatelor şcolare conform Standardelor de eficienţă a învăţări.
Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1,75

Total standard 12,25

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 ● Planul de activitate a bibliotecii;
● Raportul de activitate al bibliotecii
● Registrul de evidență a manulelor școlare și literatură artistică

Constatări ● Administraţia instituţiei de învăţământ asigură accesul elevilor la resursele
educaționale de care dispune instituția: bibliotecă, laboratoare, ateliere, sala
de festivități, de sport.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1,75

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 ● Baza de date cu privire la performanțele elevilor;
● Baza de date cu privire la rezultatele examenelor;
● Raportul anual al directorului adjunct pentru instruire.

Constatări ● Instituția de învățămînt dispune de o bază complexă de date privind
performanțele elevilor.
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Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1,75

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

Dovezi ● Diplome, premii (Anexa 4.3.1)
● Planul de activitate al instituției pentru anul de studii 2021-2022 discutat și

aprobat la CP proces-verbal nr. 01 din 10.09.21
● Panoul elevilor eminenți

Constatări ● Instituția de învățămînt realizează o politică obiectivă, echitabilă și
transparentă de promovare a succesului școlar.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 0,75

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 ● Schema orară aprobată la CA, ordin nr. 01 din 10.09.21
● Planul de activitate al directorilor adjuncți aprobat la ședința CP, proces

-verbal nr 01 din 10.09.21
● Procesul-verbal al CA nr 06 din 24.01.22 privind rezultatul monitorizării și

asigurării calității incluziunii în instituție
Constatări ● Elevii manifestă capacitate de învățare individuală eficientă, se încadrează

adecvat în învățarea interactivă prin cooperare.
Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1,75

Total standard 6,0

Dimensiune IV
[Se va completa la

finalul fiecărei

dimensiuni]

Puncte forte Puncte slabe
● Activităţile planificate în planurile

strategice şi operaţionale ale instituţiei
de învăţământ sunt realizate efectiv.

● Consiliul de administraţie promovează
un model eficient de comunicare
internă și externă cu privire la calitatea
serviciilor Prestate.

● Instituţia de învăţământ este încadrată
cu personal didactic şi auxiliar calificat.

● Instituția de învățământ monitorizează
aplicarea strategiilor didactice
interactive,

inclusiv a tehnologiilor informaționale, în
procesul de predare-învățare-evaluare.
● Cadrele didactice elaborează proiecte

didactice de lungă și scurtă durată,
elaborate în conformitate cu principiile

educației centrate pe elev și pe formarea
de competențe

● Motivație scăzută a structurilor
associative (CP, CE) în
participarea la procesul
decizional cu referire la calitatea
procesului educațional.

● Existența insuficientă
progresului în privința aplicării,
de către cadrele didactice a
tehnologiilor

informaționale, în procesul de
predare-învățare-evaluare.
● Utilizarea incompletă

autoevaluării elevilor, a evaluării
formative şi a
feed-back-ului pentru
optimizarea procesului de
învăţare.
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Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN
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 ● Proiectul de dezvoltare instituțional pentru anii 2009-2024 discutat și aprobat
la CP nr 3 din 20.11.2018, aprobat la CA nr 3 din 23.12.18

● Raportul privind evidenţa sesizărilor cazurilor de abuz, neglijare, exploatare,
trafic

Constatări ● Administraţia instituţiei de învăţământ asigură echitatea de gen în activităţile
curriculare şi extracurriculare.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 2

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

Dovezi ● Raportul statistic annual nr 1 – ȘGL pentru anul 2021-2022;
● Agenda activității -atelier de lucru cu cadrele didactice ”Echitate de gen în

predarea lecțiilor”
Constatări ● Instituția desfășoară activități de formare privind echitatea de gen în

predarea lecțiilor.
Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1,5

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 ● Programul de activitate a Comisiei pentru protecția drepturilor copiilor;
● Ordinul nr. 73 din 13.05.22 privind organizarea și desfășurarea sărbătorii

”Ziua familiei”
Constatări ● Fetele şi băieţii, în procesul educaţional, sînt familiarizaţi cu conceptele-cheie

ale educaţiei sensibile la gen cu acordul şi participarea părinţilor.
Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 1,5

Total standard 5,0

Dimensiune V
[Se va completa la

finalul fiecărei

dimensiuni]

Puncte forte Puncte slabe
Administraţia instituţiei de învăţământ
asigură echitatea de gen în activităţile
curriculare şi
extracurriculare.
*Administraţia instituţiei, cadrele didactice
asigură copiilor şi părinţilor servicii de
consiliere şi orientare în domeniul
comunicării şi interrelaţionării genurilor.
* Instituţia de învăţământ asigură spaţiile
şcolare adecvate particularităţilor de gen.

Informație slab reflectată în tematica
seminarelor metodologice.
Număr insuficient de cadre didactice
formate la cursuri de formare
continuă la dimensiunea.
● Includerea mai multor întrebări

la dimensiunea 5 în planurile CA
și CP, CE.
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*Cadrele didactice aplică în procesul
educaţional metodologii didactice care
încurajează, sprijină, şi stimulează
participarea echitabilă atât a fetelor, cât şi
a băieţilor.

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată

Puncte forte Puncte slabe
1. Administrația instituției de învățămînt deține
documentația tehnică, sanitaro-igienică și medicală
prin care se atestă pregătirea școlii pentru
desfășurarea procesului educațional.
2. Administrația instituție de învățămînt elaborează
un orar echilibrat, flexibil în care disciplinele
exacte alternează cu cele umanistice și asigură
raportul optim între timpul instruirii formale și cel
al instruirii non-formale, între timpul de învățare și
timpul de recreere.
3. Instituția de învățămînt dezvoltă parteneriate
comunitare în vederea protecției integrității fizice și
psihice a fiecărui copil.
4. Instituția de învățămînt oferă servicii de suport
pentru promovarea unui mod sănătos de viață.
5. Copiii participă la procesul decizional referitor la
toate aspectele vieții școlare.
6. Instituția școlară comunică sistematic și implică
familia și comunitatea în procesul decizional.
7. Asigurarea unui mediu de învățare dezvoltativ.
Condițiile necesare pentru suscitarea motivației
cognitive sunt asigurate. Cadrele didactice
valorifică eficient resursele educaționale în raport
cu finalitățile stabilite prin curriculum național.
8. Cadrele didactice elaborează proiecte didactice
de lungă și scurtă durată în conformitate cu
principiile educației centrate pe elev și pe formarea
de competențe.
9. Existența progresului în privința aplicării de
către cadrele didactice a strategiilor interactive și a
tehnologiilor informaționale în procesul de predare,
învățare, evaluare.
10 Cadrele didactice organizează activități
extracurriculare în concordanță cu misiunea școlii,
cu obiectivele din curriculumul național și cu
obiectivele din documentele de planificare
strategică și operațională.

11.Cadrele didactice tratează copiii în mod echitabil,
adaptînd cerințele la posibilitățile și nevoile
individuale.
12. Existenţa progresului în dezvoltarea profesională
a corpului profesoral (grade didactice, programe de
formare în ţară şi străinătate, programe masterale)

1. Administrația instituției de învățămînt
asigură parțial valorizarea opiniilor,
inițiativelor, propunerilor elevilor în
procesul de luare a deciziilor.
2. Necesită perfecționare procedurile
privind participarea părinților / tutorilor/
reprezentanților legali la îmbunătățirea
rezultatelor școlare și asigurarea
progresului școlar al fiecărui
.3.Elevii parțial demonstrează cunoașterea
și respectarea culturii și tradițiilor altor
comunități etnice din R.Moldova.
4. Părinții frecventează ocazional
activitățile de pedagogizare a părinților
organizate de cadrele didactice.
5. Mijloacele de comunicare cu părinții
necesită  îmbunătățire.

6.Implicarea sistematică a elevilor în
evaluarea propriului progres școlar și
exprimarea opiniei personale referitoare la
demersul educațional realizat.
7. Existenţa parțială a progresului privind
facilitarea studiului
individual şi integrarea elevilor cu cerinţe
educaţionale speciale şi a
persoanelor în situaţii de risc educaţional

Oportunități Riscuri
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1 Promovarea participării comunității la
îmbunătățirea condițiilor de învățare, odihnă și
relaxare, petrecerea timpului liber pentru copii.
2. Organizarea activităților ce promovează
respectul diversității culturale, etnice, lingvistice
(festivalul etniilor, Ziua Limbii române, etc...)
3. Participarea și implicarea în activitățile
comunitare privind respectarea principiilor
democratice.
4. Activitatea serviciului psihologic și CREI
pentru procesul de înmatriculare și incluziune
școlară a tuturor copiilor.
5.Instituția de învățămînt adaptează
Curriculumul național la condițiile locale și
instituționale, în limitele permise de cadru
normativ.
6.Urmărirea traiectului şcolar şi profesional
ulterior cel puţin pentru un eşantion
reprezentativ din rândul fiecărei promoţii de
absolvenţi.
7. Utilizarea rezultatelor cercetării ştiinţifice
(realizate la nivel local, naţional sau
internaţional) pentru îmbunătăţirea
performanţelor şcolare.

1.Administrația instituției de învățămînt
din lipsa de finanțare nu poate integral
identifica, procura și utiliza resurse noi
pentru asigurarea unui mediu accesibil și
sigur pentru fiecare copil, inclusiv celor
cu CES.
2. Administrația instituției de învățămînt
nu poate asigura protecția datelor cu
caracter personal în afara instituției.
3. Planurile strategice și operaționale ale
instituției orientate spre îmbunătățirea
continuă a resurselor materiale și umane
nu sunt acoperite cu suport financiar.
4.Imperfecțiunea programului de
finanțare pentru formarea continuă,
studiile cadrele didactice și EI.
5.Corelarea execuţiei bugetare cu
proiectul de dezvoltare şi cu planul
anual de implementare.
6.Copiii recunosc parțial situațiile de
discriminare și nu le aduc la cunoștință
cadrelor didactice și administrației instituției
de învățămînt.
7. Elevii nu manifestă capacitate de învățare
individuală eficientă
8. Elevii se încadrează 75% adecvat în
învățarea interactivă prin cooperare.

Tabel privind nivelul de realizare a standardelor:

Standard
de calitate

Punctaj
maxim *

Anul de studiu
2021-2022

Anul de studiu
20__-20__

Anul de studiu
20__-20__

Anul de studiu
20__-20__

Autoevalua
re, puncte

Nivel
realizare, %

Autoevalua
re, puncte

Nivel
realizare, %

Autoevalua
re, puncte

Nivel
realizare, %

Autoevalua
re, puncte

Nivel
realizare, %

1.1 10 7,5 75
1.2 5 3,75 75
1.3 5 4,25 85

2.1 6 3,75 62,5

2.2 6 5.0 83,3
2.3 6 5.0 83,3
3.1 8 6,5 81,2
3.2 7 5,75 82,14
3.3 7 5,5 78,57
4.1 13 10,75 82,69

4.2 14 12,25 87,5

4.3 7 6,0 85,71
5.1 6 5,0 83,3

Total 100 81 81
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* În cazul în care un anumit standard sau anumiți indicatori nu se aplică la evaluarea instituției date, la Total se va înscrie suma
punctelor acordate prin indicatorii evaluabili.

Rezultatele evaluării anuale a personalului didactic:

Anul de studiu Nr. total cadre
didactice

Distribuția calificativelor

foarte bine bine satisfăcător nesatisfăcător
2021-2022 20 4 16 0 0

Rezultatele evaluării anuale a cadrelor de conducere:

Anul de studiu Nr. total cadre
de conducere Rezultatele prezentării Raportului anual de activitate

se aprobă ne se aprobă
2021-2022 3 3

24


