Anexa 2
Standarde specifice de calitate (referinţă) pentru nivelul antepreşcolar
DOMENIUL: Capacitate instituţională
CRITERIUL: a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale
Indicator de
Descriptori de calitate
performanţă
Subdomeniul 1: Management strategic
1.1. Existenţa,  Scopurile, obiectivele şi
structura şi
programele rezultate din politicile
conţinutul
şi strategiile europene, naţionale,
documentelor
regionale şi locale privind educaţia
proiective
şi formarea profesională sunt
(proiectul de
cuprinse în proiectul de dezvoltare
dezvoltare şi
şi în planurile de implementare
planul de
(operaţionale)
implementare)
 Scopurile, obiectivele şi
programele stabilite la solicitarea
beneficiarilor sunt cuprinse în
proiectul de dezvoltare şi în
planurile de implementare
(operaţionale)

Ilustrări
• Proiectul de dezvoltare şi planurile de implementare (operaţionale) cuprind scopuri şi
obiective ale politicilor şi strategiilor europene, naţionale, regionale/locale, privind
educaţia şi formarea profesională .
• Proiectul de dezvoltare şi planurile de implementare (operaţionale) cuprind scopuri,
obiective şi programe rezultate din politicile şi strategiile europene, naţionale,
regionale/locale privind educaţia timpurie.
• Existenţa în documentele proiective a unor scopuri, obiective, programe şi activităţi
specifice educației interculturale / pentru diversitate, dezvoltate la iniţiativa minorităţilor
existente în creşă/grădiniţă/centrul de zi şi în comunitate.
• Proiectul de dezvoltare instituţională cuprinde scopuri şi obiective stabilite la iniţiativa
consiliului profesoral, a structurilor reprezentative ale părinţilor, ale administraţiei locale
şi/sau ale altor instituţii reprezentative de la nivelul comunităţii.
• Proiectul de dezvoltare instituţională cuprinde programe şi activităţi stabilite, cel puţin, la
iniţiativa consiliului profesoral şi a structurilor reprezentative ale părinţilor.
• Proiectul de dezvoltare instituţională cuprinde obiective şi activităţi stabilite la iniţiativa
minorităţilor (naţionale sau de alt tip) existente în grădiniţă şi / sau în comunitate.
• Opiniile şi propunerile a cel puţin 50% dintre beneficiari se regăsesc în proiectul de
dezvoltare instituţională şi în planurile de implementare (operaţionale).
• Existenţa în documentele proiective a unor scopuri, obiective, programe şi activităţi
specifice educației interculturale / pentru diversitate, dezvoltate la iniţiativa minorităţilor

 Scopurile şi obiectivele stabilite în
proiectul de dezvoltare şi în
planurile de implementare
(operaţionale) sunt realizate
integral







1.2.
Organizarea
internă a
unităţii de
învăţământ

 Organizarea internă a furnizorului
de educaţie este stabilă şi asigură
realizarea fără perturbări a
proceselor fundamentale







existente în creşă/grădiniţă/central de zi şi în comunitate (operaţionale).
Scopurile şi obiectivele stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională pentru toate
domeniile funcţionale, prevăzute pe întreaga perioadă de autorizare provizorie/
acreditare (după caz) se dovedesc a fi realizate integral din rapoartele de analiză anuală, din
discuţiile cu sau din chestionarele aplicate reprezentanţilor diferitelor paliere operaţionale,
din procesele verbale ale şedinţelor diferitelor comisii, din evidenţele contabile etc.
Rapoartele de analiză anuală a activităţii, precum şi o serie de dovezi fizice ale mediului
educaţional şi evidenţe contabile demonstrează progresul (de la o etapă la alta) instituţiei în
atingerea scopurilor şi a obiectivelor stabilite în proiectul de dezvoltare instituţională şi în
planurile operaţionale.
Scopurile şi obiectivele stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională sunt cunoscute
de către reprezentanţii cadrelor didactice, de membrii consiliului de administraţie şi de
reprezentanţii consiliului reprezentativ al părinţilor şi aceştia pot furniza dovezi privind
progresul în atingerea acestora.
Unitatea de educaţie timpurie, nivel antepreşcolar demonstrează că are o organizare stabilă
şi că asigură realizarea fără perturbări a proceselor fundamentale, prin faptul că are un
regulament de ordine interioară, o organigramă clară, fişe de post pentru toţi angajaţii,
corelate cu fişele de evaluare, proceduri clare, coerente şi corelate etc., ca documente
cunoscute şi asumate, după caz, de beneficiarii primari, secundari şi/sau terţiari ai
educaţiei, precum şi prin faptul că abaterile / disfuncționalităţile înregistrate anual în
evidenţele unităţii de educaţie timpurie pentru nivel antepreşcolar (registru de inspecţii,
procese verbale CA sau CP, condică de sugestii şi reclamaţii etc.), fie nu există, fie sunt în
descreştere.
Existența și cunoaşterea regulamentului de ordine interioară de către întregul personal
angajat, de părinţi, precum şi existenţa şi cunoaşterea fişelor de post specifice de către toţi
angajaţii contribuie la derularea fără perturbări a proceselor fundamentale din unitatea de
învăţământ, fapt evidenţiat prin lipsa sau numărul redus al abaterilor/disfuncționalităţilor
înregistrate anual în evidenţele unităţii de educaţie timpurie, nivel antepreşcolar.
Existenţa regulamentului de ordine interioară, a organigramei, a fişelor de post specifice
pentru toţi angajaţii, precum şi a unor elemente de autonormare (reguli specifice stabilite de
către părinţi, de diverse categorii de personal) coerente şi corelate între ele asigură

 Organismele consultative ale
beneficiarilor relevanţi pentru
unitatea şcolară se întrunesc
periodic







 Personalul şcolii demonstrează un
nivel ridicat de cunoaştere a
reglementărilor interne, a modului
de organizare, de luare a deciziilor,
de comunicare şi de raportare






1.3. Existenţa
şi funcţionarea
sistemului de
comunicare
internă şi

 Furnizorul de educaţie comunică
sistematic cu părinţii şi cu ceilalţi
beneficiari din comunitate



realizarea fără perturbări a proceselor fundamentale şi, implicit, lipsa sau numărul redus al
abaterilor/disfuncţionalităţilor înregistrate anual în evidenţele instituţiei de educaţie
timpurie, nivel antepreşcolar.
Planificările specifice ale activităţii organismelor consultative ale beneficiarilor: consiliului
de administraţie, consiliul profesoral, comisia metodică, comisia CEAC,
comitetul/asociaţia de părinţi etc. şi materialele prezentate la avizier dovedesc faptul că
aceste organisme se întrunesc conform prevederilor în vigoare.
Procesele verbale ale întrunirilor organismelor consultative ale beneficiarilor: consiliului de
administraţie, consiliul profesoral, comisia metodică, comisia CEAC, comitetul/asociaţia
de părinţi etc., precum şi răspunsurile beneficiarilor la întrebări care privesc acest aspect
dovedesc faptul că aceste organisme se întrunesc conform prevederilor în vigoare.
Opiniile şi propunerile a cel puţin 80% dintre beneficiari, precum şi gradul de satisfacţie
exprimat de aceştia în discuţii informale sau în chestionare dovedesc faptul că organismele
consultative ale beneficiarilor sunt funcţionale şi se întrunesc conform prevederilor în
vigoare.
Interviurile individuale cu personalul instituţiei de educaţie timpurie pentru nivelul
antepreşcolar cu privire la modul de organizare, comunicare, raportare şi luare a deciziilor
confirmă faptul că personalul cunoaşte şi aplică în totalitate reglementările interne şi
procedurile specifice.
Existenţa procedurilor specifice şi observarea directă a personalului în timpul activităţii
zilnice confirmă faptul că personalul este încurajat şi sprijinit să cunoască şi să aplice
reglementările interne, procedurile de comunicare, de raportare şi de luare a deciziilor.
Existenţa unor proceduri specifice pentru organizare, comunicare, raportare, luarea
deciziilor etc. confirmă faptul că personalul este încurajat şi sprijinit să le cunoască şi să le
aplice regulamentar.
Utilizarea unor mijloace personalizate de comunicare internă şi externă din gama
tehnologiilor moderne în domeniul informaţiei: e-mail, pagina web, SMS, acces on-line la
camerele video (de supraveghere) din unitate etc. dovedeşte preocuparea furnizorului de
educaţie pentru o comunicare sistematică cu părinţii şi cu ceilalţi beneficiari din
comunitate.

externă

 Furnizorul de educaţie utilizează
feed-back-ul obţinut de la
educabili şi de la părinţi pentru
optimizarea circulaţiei informaţiei
în organizaţie

Subdomeniul 2: Management operaţional
2.1.
 Cadrele didactice şi categoriile de
Funcţionarea
beneficiari relevante pentru
curentă a
unitatea şcolară demonstrează un
unităţii de
nivel ridicat de cunoaştere a
învăţământ

 Planificarea şi desfăşurarea, în medie, a unei activităţi cu părinţii, cu personalul, cu ceilalţi
beneficiari din comunitate (primărie, poliţie, biserică, întreprinzători locali, alte unităţi de
învăţământ etc.) lunar sau, după caz, semestrial confirmă faptul că furnizorul de educaţie
este preocupat de comunicarea în mod sistematic cu aceştia.
 Informarea zilnică a fiecărui părinte, utilizând diferite mijloace (discuţii informale,
informări scrise/caiete de corespondenţă, afişaj, e-mail, consultaţii individuale etc.),
privind progresele copiilor în parcurgerea conţinuturilor curriculumului, dar şi progresele
lor privind dezvoltarea fizică, socio-emoţională, cognitivă, a limbajului şi comunicării şi a
capacităţilor şi atitudinilor în învăţare dovedeşte determinarea furnizorului de educaţie
pentru o comunicare sistematică cu părinţii.
 Gradul de satisfacţie exprimat de cel puţin 80% dintre părinţi sau alţi beneficiari din
comunitate în discuţii informale sau în chestionare privind modul de comunicare al
furnizorului de educaţie cu aceştia, dovedeşte faptul că furnizorul a avut o comunicare
sistematică cu ei.
 Conceperea şi utilizarea unei proceduri specifice privind comunicarea internă şi externă
dovedeşte preocuparea furnizorului de educaţie pentru optimizarea circulaţiei informaţiei în
organizaţie.
 Conceperea şi utilizarea unor instrumente pentru colectarea unor informaţii de la educabili
şi părinţi în vederea creşterii calităţii serviciilor demonstrează interesul furnizorului de
educaţie pentru circulaţia informaţiei în organizaţie şi pentru utilizarea ei în folosul
beneficiarilor.
 Opiniile şi propunerile a cel puţin 80% dintre părinţi, precum şi gradul de satisfacţie
exprimat de aceştia în discuţii informale sau în chestionare privind circulaţia informaţiei în
organizaţie dovedesc faptul că furnizorul de educaţie este preocupat de o cât mai bună şi
eficientă comunicare şi de optimizarea circulaţiei informaţiei.
 Interviurile individuale cu personalul grădiniţei şi/sau chestionarele cu privire la activitatea
instituţiei confirmă faptul că personalul este încurajat şi sprijinit să cunoască şi să participe
la rezultatele activităţii organismelor de conducere şi consultative.
 Observarea directă a personalului (didactic şi nedidactic/medical/administrativ) în timpul

activităţii şcolii





2.2. Existenţa
şi funcţionarea
sistemului de
gestionare a
informaţiei;
înregistrarea,
prelucrarea şi
utilizarea
datelor şi
informaţiilor

 Informaţiile specifice unităţii
şcolare şi contextului în care
aceasta funcţionează sunt incluse
în baza de date existentă şi difuzate
în comunitate








activităţii zilnice confirmă faptul că acesta cunoaşte şi aplică în totalitate reglementările
interne şi procedurile specifice, demonstrând un nivel ridicat de cunoaştere a activităţii din
instituţia de educaţie timpurie, nivel antepreşcolar.
Interviurile individuale cu cadrele didactice şi/sau chestionarele cu privire la activitatea
instituţiei confirmă faptul că acestea cunosc documentele curriculare (curriculum
antepreşcolar, plan de învăţământ, metodologii de aplicare, scrisori metodice ş.a.).
Opiniile şi propunerile a cel puţin 80% dintre categoriile de beneficiari relevante (cadre
didactice, personal medical, personal administrativ, părinţi), precum şi gradul crescut de
satisfacţie, referitor la calitatea activităţii instituţiei, exprimat de aceştia în discuţii
informale sau în chestionare dovedesc un grad ridicat de cunoaştere a modului de
funcţionare autonom şi autonormat (stabilire de reguli proprii) al organismelor consultative.
Cadrele didactice şi categoriile de beneficiari relevante pentru unitatea şcolară
demonstrează atitudini şi comportamente nediscriminatorii şi de respect pentru diversitatea
culturală şi faţă de copiii şi părinţii aparţinând tuturor minorităţilor naţionale, inclusiv a
rromilor.
Chestionarele sau interviurile individuale cu cadrele didactice şi părinţii confirmă faptul că
aceştia au primit la timp şi au procesat informaţiile necesare implementării Curriculumului
pentru educaţia timpurie, nivel antepreşcolar.
Chestionarele sau interviurile individuale cu cadrele didactice, personalul medical şi
părinţii confirmă faptul că aceştia au primit la timp şi au procesat informaţiile privind
activităţile programate la nivelul instituţiei de educaţie timpurie, nivelul antepreşcolar.
Accesul on-line al tuturor celor interesaţi la întreaga informaţie privind oferta educaţională,
activitatea unităţii de educaţie timpurie pentru nivelul antepreşcolar şi a copiilor, precum şi
rezultatele, bugetul unităţii preşcolare, resursele umane şi materiale etc. (cu excepţia
informaţiilor confidenţiale) dovedeşte funcţionalitatea sistemului de gestionare a
informaţiei şi interesul furnizorului de educaţie pentru difuzarea informaţiei în comunitate.
Informatizarea înregistrării şi circulaţiei documentelor intrate, ieşit şi de uz intern, prin
folosirea unui soft specializat şi a comunicării electronice, dovedeşte interesul furnizorului
de educaţie pentru înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi a informaţiilor.
Difuzarea largă a tuturor informaţiilor necesare implementării curriculumului şi

 Categoriile de beneficiari relevante
pentru unitatea şcolară
demonstrează un nivel ridicat de
cunoaştere a informaţiilor privind
curriculumul naţional, procesul de
învăţământ şi viaţa şcolară





2.3. Asigurarea
serviciilor
medicale
pentru
educabili

 Furnizorul de educaţie asigură
accesul permanent al educabililor
la servicii medicale prin cabinet
propriu sau pe baza unor acorduri
de asistenţă cu unităţi sanitare






 Personalul şcolii, educabilii şi,
după caz, părinţii sunt implicaţi
sistematic în campaniile de
prevenire a comportamentelor
dăunătoare sănătăţii






desfăşurării vieţii şcolare, inclusiv pe probleme de interculturalitate şi diversitate etnică,
către toate categoriile de beneficiari relevante.
Chestionarele sau interviurile individuale cu cadrele didactice demonstrează cunoaşterea
de către acestea a documentelor curriculare (curriculum naţional, scrisori metodice,
metodologii specifice).
Includerea în baza de date existentă, precum şi difuzarea unor informaţii specifice unităţii
antepreşcolare şi contextului în care aceasta funcţionează, demonstrează faptul că
furnizorul de educaţie se preocupă de creşterea nivelului de cunoaştere a acestui tip de
informaţii de către categoriile relevante de beneficiari.
Chestionarele sau interviurile individuale cu părinţii demonstrează cunoaşterea de către
aceştia a activităţii desfăşurate în instituţia de educaţie timpurie, nivel antepreşcolar.
Protocoalele de colaborare încheiate cu unităţi sanitare locale confirmă preocuparea
furnizorului de educaţie pentru accesul educabililor la servicii medicale de specialitate.
Existenţa unui spațiu cu destinația cabinet medical în incinta unității de învățământ și
dotarea corespunzătoare a acestuia confirmă preocuparea furnizorului de educație pentru
accesul educabililor la servicii medicale de specialitate.
Existenţa, la cabinetul medical sau în documentele directorului, ca anexă la protocolul de
colaborare încheiat cu o unitate sanitară, a unor planuri de sănătate pentru educabili (acțiuni
preventive, evidența și programarea vaccinărilor, planificarea unor activități de încurajare a
comportamentelor adecvate privind igiena individuală și a spațiului școlar, cu copiii, dar și
cu angajații etc.) confirmă preocuparea furnizorului de educație pentru asigurarea
serviciilor medicale de specialitate.
Chestionarele sau interviurile individuale cu părinţii demonstrează că aceştia sunt
mulţumiţi de accesul şi modul de asigurare a serviciilor medicale pentru copii.
Implicarea sistematică a personalului instituţiei şi a părinţilor în campanii de prevenire a
comportamentelor dăunătoare sănătăţii.
În creşă/grădiniţă/centru de zi se desfăşoară sistematic activităţi de educaţie sanitară.
Personalul sanitar care asigură serviciile medicale pentru copiidemonstrează progres în
pregătirea campaniilor de prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătăţii.

2.4. Asigurarea
securităţii
tuturor celor
implicaţi în
activitatea
şcolară, în
timpul
desfăşurării
programului

2.5. Asigurarea
serviciilor de
orientare şi
consiliere
pentru
educabili.

 Educabilii, părinţii şi cadrele
didactice se simt în siguranţă în
incinta şcolii (inclusiv curtea,
terenurile de sport şi celelalte
spaţii şcolare) şi în vecinătatea
şcolii

 Personalul şcolii, elevii şi, după
caz, părinţii demonstrează un nivel
ridicat de cunoaştere a
procedurilor de gestionare a
situaţiilor de criză
 Furnizorul de educaţie asigură
accesul beneficiarilor şi al
personalului şcolii la servicii de
orientare şi consiliere

 Chestionarele sau interviurile individuale confirmă faptul că părinţii şi personalul angajat
se simt în siguranţă în incinta creşei/grădiniţei/centrului de zi (inclusiv curtea, terenurile de
sport şi celelalte spaţii şcolare) şi în vecinătatea acestora, dovezile confirmă asigurarea
securităţii copiilor.
 Vizita în unitatea de educaţie timpurie, nivel antepreşcolar oferă numeroase evidenţe
privind contribuţia activă a copiilor, părinţilor şi a personalului la realizarea climatului de
siguranţă în unitatea antepreşcolară şi în vecinătatea acesteia (inscripționări, semnalizări
convenționale, dulapuri prinse bine în perete, prize asigurate, balustrade la scări, gresie
mătuită şi covoare de cauciuc în baie etc.)
 O serie de documente ale directorului, consiliului de administraţie, precum şi ale
administratorului sau ale comisiei CEAC conţin obiective/măsuri/acţiuni care privesc şi
domeniul asigurării securităţii copiilor şi a personalului instituţiei de educaţie timpurie
pentru nivel antepreşcolar.
 Întreg personalul din unitatea de educaţie timpurie pentru nivel antepreşcolar, majoritatea
părinţilor demonstrează cunoaşterea procedurilor de gestionare a situaţiilor de criză
(cutremur, inundaţie etc.).
 Realizarea periodică a exerciţiilor privind comportamentul în situaţii de criză.
 Cabinetul şcolar de asistenţă psihopedagogică asigură prin intermediul personalului
calificat, servicii de orientare şi consiliere pentru toate categoriile de beneficiari - copii,
părinţi, cadre didactice.
 Colaborarea optimă a cabinetului şcolar de asistenţă psihopedagogică cu părinţii şi
comunitatea locală în scopul orientării şcolare a copiilor.
 Proiectarea programelor de consiliere pornind de la nevoile identificate ale copiilor şi/ sau
ale comunităţii în care funcţionează unitatea de educaţie timpurie pentru nivel
antepreşcolar.
 Existenţa unor programe de consiliere, introduse la cererea beneficiarilor direcţi şi/ sau
indirecţi.
 Sprijinirea realizării unor activităţi de consiliere de către autorităţile locale sau de către alţi
reprezentanţi ai comunităţii.

 Furnizorul de educaţie aplică
programe şi măsuri de diminuare a
violenţei în şcoală

 Rezultatele activităţilor de
orientare şi consiliere sunt utilizate
pentru îmbunătăţirea documentelor
programatice, a activităţii curente
şi a ofertei educaţionale.

 Cabinetul şcolar de asistenţă psihopedagogică desfăşoară activităţi de consiliere de grup în
scopul prevenirii actelor de violenţă în unitatea de educaţie timpurie pentru nivel
antepreşcolar.
 Consilierea copiilor care prezintă forme accentuate de manifestare violentă, agresivă, în
relaţiile cu colegii şi cadrele didactice, în cadrul cabinetului şcolar de asistenţă
psihopedagogică de la nivelul unităţii de învăţământ.
 Consilierea cadrelor didactice de către profesorul de la cabinetul şcolar de asistenţă
psihopedagogică, pe problematica prevenirii şi combaterii comportamentului agresiv în
rândul copiilor.
 Includerea în cadrul tematicii şedinţelor cu părinţii, a unor teme care să pună în dezbatere
problema violenţei în mediul familial, a violenţei/ comportamentului agresiv între copii, a
relaţiilor dintre copii - cadre didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi
a comportamentului părinţilor în unitatea de educaţie timpurie, nivel antepreşcolar;
 O serie de documente consultate: parteneriatele încheiate, procesele verbale de la şedinţele
cu părinţii, planul managerial etc. oferă evidenţe privind colaborarea optimă a grădiniţei cu
familia şi comunitatea în vederea prevenirii şi combaterii violenţei în mediul instituţiei.
 Proiectele, programele şi activităţile de consiliere sunt realizate în parteneriat cu
reprezentanţii comunităţii.
 Statisticile sau chestionarele aplicate beneficiarilor confirmă diminuarea constantă a
cazurilor de violenţă din unitatea de învăţământ.
 Studiile psiho-sociologice elaborate de cabinetul şcolar de asistenţă psihopedagogică sunt
utilizate pentru revizuirea proiectului de dezvoltare instituţională.
 Cadrele didactice sunt consiliate de profesorul de la cabinetul şcolar de asistenţă
psihopedagogică în vederea adaptării activităţilor şi sarcinilor de învăţare la specificul
fiecărui copil (stil de învăţare, ritm etc.)
 Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile beneficiarilor, ca urmare a feedback-ului primit
de la părinţi, prin intermediul cabinetului şcolar de asistenţă psihopedagogică.
 Cabinetul şcolar de asistenţă psihopedagogică sprijină activitatea metodică a personalului
didactic din unitatea şcolară.

CRITERIUL: b) baza materială
Indicator de
Descriptori de calitate
performanţă
Subdomeniul 1: Spaţii şcolare
1.1.Existenţa şi  Furnizorul de educaţie
caracteristicile
demonstrează progres, în ultimii
spaţiilor
trei ani / de la ultima evaluare
şcolare
externă, în construirea /
amenajarea, dotarea şi
întreţinerea spaţiilor şcolare.

1.2.Dotarea
spaţiilor
Şcolare



Furnizorul de educaţie
demonstrează progres, în ultimii
trei ani / de la ultima evaluare
externă, în construirea /
amenajarea, dotarea şi
întreţinerea spaţiilor şcolare.

1.3.
Accesibilitatea
spaţiilor
scolare



Furnizorul de educaţie asigură
sprijinul individual, privind
accesul în spaţiile şcolare, pentru
persoanele cu CES identificate la

Ilustrări
 Existenţa progresului, pe ultimii trei ani / de la ultima evaluare externă, în construirea /
amenajarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare.
 Extinderea spaţiilor şcolare prin construirea şi amenajarea a noi săli de grupă/clasă.
 Modernizarea spaţiilor şcolare existente/modernizarea terenului aferent, a curţii de joacă.
 Realizarea unui mediu pedagogic şi de îngrijire stabil, stimulativ şi adaptat vârstei copiilor.
 Centrele de interes/activitate sunt amenajate în sala de grupă astfel încât copiii pot fi
permanent supravegheaţi.
 Majoritatea părinţilor se declară satisfăcuţi în privinţa aspectului şi caracteristicilor spaţiilor
şcolare din unitatea de educaţie timpurie, nivel antepreşcolar.
 Existenţa progresului, pe ultimii trei ani / de la ultima evaluare externă, în dotarea spaţiilor
şcolare.
 Înlocuirea mobilierului existent cu mobilier nou /Mobilierul din sala de grupă este adecvat
vârstei copiilor.
 Creşterea calităţii mediului educaţional, prin corelarea lui cu activităţile centrate pe copil,
de exemplu, folosirea mobilierului modular.
 Mobilierul oferă copilului o ambianţă familială, sigură şi confortabilă, contribuie la crearea
unui climat educaţional favorabil.
 Existenţa planurilor de îmbunătăţire a dotării spaţiilor şcolare în funcţie de nevoile unităţii
de educaţie timpurie şi de scopurile şi obiectivele cuprinse în documentele programatice.
 Mobilare şi dotare cu design personalizat.
 Satisfacţia majorităţii părinţilor în privinţa dotării spaţiilor şcolare.
 Asigurarea accesului educabililor la spaţii de învăţare confortabile, sigure, adaptate
nevoilor fizice, psihologice şi de educaţie ale fiecărui copil, atât în interior, cât şi în
exterior, în curtea creşei/grădiniţei/centrului de zi.
 Acordarea de sprijin individual, privind accesul în spaţiile şcolare, pentru persoanele cu

nivelul educabililor şi al
personalului şcolii.

1.4. Utilizarea
spaţiilor
şcolare



Furnizorul de educaţie
demonstrează progres, în ultimii
trei ani / de la ultima evaluare
externă, la indicatorii privind
utilizarea spaţiilor şcolare





Subdomeniul 2: Spaţii administrative
2.1. Existenţa,
 Furnizorul de educaţie
caracteristicile
demonstrează progres, în ultimii
si
trei ani / de la ultima evaluare
funcţionalitatea
externă, în construirea /
spaţiilor
amenajarea, dotarea şi
administrative
întreţinerea spaţiilor şcolare,
administrative şi auxiliare.
Subdomeniul 3: Spaţii auxiliare
3.1. Existenţa,
 Furnizorul de educaţie
caracteristicile
demonstrează progres, în ultimii
şi
trei ani / de la ultima evaluare
funcţionalitatea
externă, în construirea /
spaţiilor
amenajarea, dotarea şi
auxiliare
întreţinerea spaţiilor şcolare,
administrative şi auxiliare.

CES identificate la nivelul educabililor şi al personalului instituţiei de educaţie timpurie
pentru nivelul antepreşcolar.
Existenţa unei politici proprii de „discriminare pozitivă” a persoanelor cu CES din rândul
educabililor şi al personalului unităţii de educaţie timpurie, nivel antepreşcolar.
Desfăşurarea activităţilor pe domenii experienţiale şi a activităţilor opţionale în spaţiile
destinate anumitor categorii de activităţi (laboratoare, ateliere, cabinete, sală / teren de
sport etc.).
Existenţa progresului, pe ultimii trei ani, în utilizarea zonelor /centrelor de interes conform
curriculumului pentru educaţia timpurie, nivel antepreşcolar.
Existenţa progresului, pe ultimii trei ani, la indicatorii privind utilizarea spaţiilor şcolare
(număr de copii care folosesc spaţiile respective / număr de activităţi desfăşurate etc.).

 Reamenajarea spaţiilor administrative.
 Achiziţionarea de mobilier specific pentru spaţiile administrative.
 Achiziţionarea de tehnologie informatică şi echipamente care facilitează desfăşurarea
optimă a activităţii.
 Accesul tuturor persoanelor interesate (personalul instituţiei de educaţie timpurie, nivel
antepreşcolar, părinţii etc.) la spaţiile administrative.
 Mobilier ergonomic pentru spaţiile administrative.
 Existenţa progresului, în ultimii trei ani / de la ultima evaluare externă, în construirea /
amenajarea şi întreţinerea spaţiilor auxiliare.
 Reamenajarea spaţiilor auxiliare pentru asigurarea respectării normelor de igienă specifice
unităţii de educaţie timpurie, nivel antepreşcolar (ex. bloc alimentar, dormitoare, grupuri
sanitare);
 Existenţa progresului, pe ultimii trei ani, în construirea / amenajarea şi întreţinerea spaţiilor
auxiliare pentru dezvoltarea integrată a copilului: primirea sa şi a familiei sale, îngrijiri şi
alimentaţie, activităţi de joc, momente de repaus şi odihnă.
 Satisfacţia majorităţii părinţilor în privinţa aspectului şi caracteristicilor spaţiilor auxiliare.

 Crearea facilităţilor de acces la spaţiile auxiliare şi existenţa unor dotări pentru persoanele
cu cerinţe educaţionale speciale, conform nevoilor identificate la nivelul unităţii de
educaţie timpurie pentru nivel antepreşcolar.
 Cunoaşterea dispunerii spaţiilor auxiliare de către întregul personal şi de majoritatea
copiilor de 2-3 ani.
 Satisfacţia majorităţii părinţilor în privinţa accesului la spaţiile auxiliare ale unităţii de
educaţie timpurie, nivel antepreşcolar.
3.3. Utilizarea
• Existenţa progresului, în ultimii
 Înregistrarea progresului, în ultimii trei ani, privind utilizarea spaţiilor auxiliare din unitatea
spaţiilor
trei ani / de la ultima evaluare
de educaţie timpurie pentru nivel antepreşcolar.
auxiliare
externă, la indicatorii privind
 Satisfacţia majorităţii părinţilor în privinţa funcţionalităţii spaţiilor auxiliare;
utilizarea spaţiilor auxiliare.
 Existenţa planurilor de îmbunătăţire a dotării spaţiilor auxiliare în funcţie de nevoile
unităţii de educaţie timpurie, nivel antepreşcolar şi de scopurile şi obiectivele cuprinse în
documentele programatice.
Subdomeniul 4: Materialele şi mijloacele de învăţământ, auxiliarele curriculare
4.1. Dotarea cu
• Furnizorul de educaţie
 Dotarea cu material didactic, jocuri educative şi auxiliare curriculare necesare procesului
mijloace de
demonstrează progres, în
de predare - învățare -evaluare, adecvate nivelurilor de vârstă şi avizate MECTS, precum şi
învăţământ şi cu
ultimii trei ani / de la ultima
conforme cu prevederile Normativului de dotare minimală pentru serviciile de educație
auxiliare
evaluare externă, la indicatorii
timpurie şi cu Reperele fundamentare pentru învăţarea şi dezvoltarea timpurie de la naştere
curriculare
privind dotarea cu mijloace de
la 7 ani.
învăţământ şi auxiliare
 Dotarea cu materiale didactice diverse şi adecvate cerinţelor educaţiei interculturale /
pentru diversitate.
 Aprovizionarea ritmică cu jocuri şi jucării, cu truse şi aparate specifice pentru copii,
instrumente muzicale etc.
 Înregistrarea unui progres, în ultimii trei ani, privind dotarea cu materiale pentru
dezvoltarea fizică, a sănătăţii şi igienei; pentru dezvoltarea limbajului şi a comunicării;
pentru dezvoltarea cognitivă; pentru dezvoltarea socio-emoţională; pentru dezvoltarea
atitudinilor şi capacităţilor în învăţare, în raport cu Normativele de dotare minimală pentru
serviciile de educaţie timpurie, în acord cu Standardele privind materialele de predareînvăţare în educaţia timpurie – nivel antepreşcolar.
 Crearea unor mijloace de învăţământ şi auxiliare curriculare proprii, care să respecte
3.2.
Accesibilitatea
spaţiilor
auxiliare

• Furnizorul de educaţie
demonstrează progres în ultimii
trei ani / de la ultima evaluare
externă privind accesibilitatea
spaţiilor auxiliare.

4.2. Existenţa şi
dezvoltarea
fondului
bibliotecii
şcolare /
centrului de
documentare şi
informare



Furnizorul de educaţie
demonstrează progres, în
ultimii trei ani / de la ultima
evaluare externă, în privinţa
dotării cu fond de carte / cu
fond de material informatic şi
audio-video.









4.3. Dotarea cu
tehnologie
informatică şi de
comunicare



4.4.
Accesibilitatea
echipamentelor,



prevederile Standardelor privind materialele de predare-învățare în educația timpurie.
Înregistrarea unui progres în ultimii trei ani privind creşterea numărului casetelor audio şi
CD-uri cu antologii tematice din literatura română şi universală pt. copii (versuri, proză) –
lecturi, dramatizări, inclusiv în limbile vorbite de aceștia.
Creşterea cu cel puţin 5 % pe an a fondului bibliotecii şcolare / centrului de documentare şi
informare, atât cu carte de specialitate pentru cadrele didactice, personalul medical, cât şi
cu carte pentru copii, inclusiv în limbile vorbite de aceștia.
Dotarea cabinetului de informatică cu noi calculatoare şi soft-uri educaţionale pentru
iniţierea copiilor în utilizarea calculatorului;
Dotarea cu fond de carte / cu fond de material informatic şi audio video adecvate cerinţelor
educaţiei interculturale / pentru diversitate;
Satisfacţia majorităţii personalului grădiniţei, a preşcolarilor şi, după caz, a părinţilor
privind fondul bibliotecii şcolare / centrului de documentare şi informare.
Creşterea numărul de utilizatori din rândul cadrelor didactice şi a părinţilor.
Utilizarea de către toţi copiii a „Centrului de formare a limbajului şi citit”.
Prticiparea la experienţe cu cartea; cunoaşterea şi aprecierea cărţii etc.
Achiziţia fondului de carte şi a fondului de material informatic şi audio-video ține cont de
cerinţele curriculare specifice vârstei copiilor și limbii vorbite de aceștia.

Furnizorul de educaţie
demonstrează progres, în
ultimii trei ani / de la ultima
evaluare externă, în utilizarea
bibliotecii şcolare / centrului de
documentare şi informare, de
către elevi şi cadre didactice.
Furnizorul de educaţie
demonstrează progres, în
ultimii trei ani / de la ultima
evaluare externă, în dotarea cu
şi în utilizarea TIC (hardware şi
software).






Echipamentele, materialele,
mijloacele de învăţământ şi
auxiliarele curriculare sunt

 Dotarea unităţii de învăţământ cu materiale, mijloace de învăţământ şi auxiliare curriculare
adecvate copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.
 Adaptarea materialelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor curriculare în funcţie de

 Creşterea numărului calculatoarelor din unitatea de învăţământ.
 Creşterea numărului de soft-uri educaţionale pentru toate categoriile de activităţi din
planul de învăţământ.
 Creşterea cu 10% a numărului programelor informatice achiziţionate în ultimii trei ani.
 Conectarea la Internet a calculatoarelor din unitatea de educaţietimpurie, nivel
antepreşcolar.

materialelor,
adaptate la nevoile speciale
mijloacelor de
identificate
învăţământ şi
auxiliarelor
curriculare
Subdomeniul 5: Documente şcolare
5.1. Procurarea şi  Nu există / a scăzut numărul
utilizarea
erorilor în completarea
documentelor
documentelor şcolare şi a
şcolare şi a
actelor de studii
actelor de studii

nevoile speciale identificate.
 Achiziţionarea de instrumente şi programe pentru testarea persoanelor cu cerinţe
educaţionale speciale.

 Caietul de evidenţă a activităţilor cu copiii şi a prezenţei la grupă este completat fără erori;
 Sunt respectate normele de completare a Registrului pentru înscrierea preşcolarilor;
 Completarea instrumentelor recomandate pentru a înregistra diferite aspecte privind
activitatea zilnică cu copiii (calendarul naturii, jurnalul grupei şi portofoliile copiilor; fişele
psiho-pedagogice, caietele de observaţii etc.) - se face corect şi la timp.

CRITERIUL: c) resurse umane
Indicator de
performanţă

Descriptori de calitate

Subdomeniul 1: Managementul personalului
1.1.Management
 Politicile de personal privind
ul personalului
personalul de conducere,
didactic şi de
didactic, didactic auxiliar şi
conducere
nedidactic sunt definite,
aplicate şi revizuite periodic

Ilustrări

 Definirea strategiei managementului resurselor umane.
 Elaborarea procedurilor de management al resurselor umane.
 Strategia managementului resurselor umane vizează domenii esenţiale: atragerea resurselor
umane de care unitatea de educaţie timpurie, nivel antepreşcolar are nevoie; dezvoltarea
resurselor umane care funcţionează în unitatea de învăţământ antepreşcolar; motivarea
resurselor umane angajate; menţinerea resurselor umane care corespund cerinţelor unităţii
de educaţie timpurie, nivel antepreşcolar.
 Acoperirea cu personal didactic calificat este de 100%.
 În ultimii trei ani planificarea resurselor umane /analiza posturilor s-a realizat în funcţie de
studiul demografic, economic şi social realizat la nivelul comunităţii locale.
 Diminuarea, în ultimii trei ani, a fluctuaţiei personalului didactic.

 Existenţa progresului, pe ultimii trei ani, în privinţa calificării personalului didactic/
continuarea studiilor medii/specializări în programe de educaţie timpurie.
 Existenţa progresului, pe ultimii trei ani, în privinţa cadrelor didactice angajate cu contract
de muncă pe durată nedeterminată.
 Participarea cel puţin a 80% dintre cadrele didactice, în ultimii trei ani, la programe de
formare şi dezvoltare profesională cu tematică legată de educaţia timpurie( ex. cursuri
PRET, cursuri CRED, puericultură).
 Aplicarea sistematică în practică a rezultatelor participării cadrelor didactice şi de
conducere la activităţile de formare şi dezvoltare profesională.
 Valorificarea participării personalului didactic şi de conducere la programe de formare prin
sesiuni de formare internă.
 Participarea personalului de conducere la programe de formare managerială acreditate
(inclusiv programe de masterat).
 Participarea conducerii şi a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic al şcolii la
cursuri referitoare la multiculturalism şi interculturalitate, la managementul diversitatii şi la
istoria şi cultura minorităţilor naţionale.
 Criteriile, procedurile şi instrumentele de monitorizare şi de evaluare a prestaţiei
pedagogice a cadrelor didactice, a implicării cadrelor didactice în promovarea valorilor şi
culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ, sunt definite în documentele comisiei de
evaluare şi asigurare a calităţii, sunt aplicate semestrial şi sunt revizuite anual, în urma
consultării reprezentanţilor sindicatelor din unitatea de învăţământ, ai organizaţiilor
neguvernamentale specializate, ai părinţilor şi ai comunităţii locale.
 Criteriile, procedurile şi instrumentele de monitorizare şi evaluare periodică a personalului
didactic auxiliar şi nedidactic elaborate de către consiliul de administraţie, în urma
consultării reprezentanţilor sindicatelor din unitatea de învăţământ, ai organizaţiilor
neguvernamentale specializate, ai părinţilor şi ai comunităţii locale, sunt aplicate semestrial
şi sunt revizuite anual.
 Creşterea cu 10%, faţă de ultimii trei ani, a performanţelor obţinute de către personalul de
conducere şi personalul didactic, în raport cu fişa postului.
 Asigurarea oportunităţilor egale pentru toţi angajaţii instituţiei de educaţie timpurie pentru


1.2.
Managementul
personalului
didactic auxiliar
şi personalului
nedidactic



Politicile de personal privind
personalul de conducere,
didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic sunt definite, aplicate
şi revizuite periodic











nivel antepreşcolar, fără discriminare de sex, religie, rasă, vârstă, statut marital, pentru
dezvoltarea carierei profesionale.
Susţinerea dezvoltării profesionale pentru fiecare membru al instituţiei de educaţie timpurie
pentru nivel antepreşcolar.
Calificarea întregului personal didactic auxiliar şi nedidactic pentru postul ocupat.
Stabilirea împreună cu colectivul instituţiei de educaţie timpurie, nivel antepreşcolar, prin
consultarea şi acceptarea de către fiecare membru în parte a rolurilor, funcţiilor şi
responsabilităţilor.
Participarea a cel puţin 80 % din personalul didactic auxiliar şi nedidactic (administrator
financiar, administrator de patrimoniu, îngrijitoare, asistente medicale şi alte categorii de
personal), la programe de formare şi dezvoltare profesională.
Promovarea politicilor de personal privind personalul didactic auxiliar şi nedidactic privind
salarizarea, recompensarea, promovarea, formarea şi dezvoltarea profesională.
Personalul grădiniţei/creşei dovedeşte o atitudine de respect faţă de copil si părinţi,
contribuie la educaţia şi îngrijirea copilului respectând valorile, tradiţiile şi obiceiurile
familiei.
Personalul cunoaşte şi aplică principiile, valorile, scopurile şi practicile comune în ceea ce
priveşte educaţia şi îngrijirea copiilor .
Grădiniţa/Creşa contribuie la compensarea eventualelor lipsuri în educaţia-îngrijirea
familială.
Satisfacţia cel puţin a 75% din personalul didactic auxiliar şi nedidactic faţă de conducerea
unităţii şcolare.
Satisfacţia majorităţii cadrelor didactice şi părinţilor faţă de activitatea personalului
didactic auxiliar şi nedidactic.

DOMENIUL: Eficacitate educaţională
CRITERIUL: a) conţinutul programelor de studiu
Indicator de
Descriptori de calitate
performanţă
Subdomeniul 1: Oferta educaţională
1.1. Definirea si
 Definirea ofertei educaţionale ia
promovarea
în considerare cererile
ofertei
beneficiarilor relevanţi.
educaţionale

Ilustrări










Oferta educaţională este
promovată la nivelul
comunităţii, utilizându-se
metode specifice de marketing;



Unitatea de educaţie timpurie pentru nivel antepreşcolar oferă o gamă din ce în ce mai
largă de activităţi / programe educative, luând în considerare cererile părinţilor şi ofertele
unor firme specializate, instituţii sau organizaţii nonguvernamentale care activează în
domeniul respectiv. (Exemplu. „Educaţie pentru sănătate”, „ Educaţie ecologică”,
„Educaţie rutieră” ş.a. – adaptate nivelului antepreşcolar).
Implicarea formală a părinţilor, (grupuri, comitete, asociaţii, Consiliul reprezentativ al
părinţilor), în luarea deciziilor privind oferta educaţională.
Oferirea de servicii educaţionale nespecifice nivelului sau tipului de unitate şcolară,
programe de educaţie a adulţilor, consiliere etc. /activităţi desfăşurate prin programe
naţionale pentru părinţi, cursuri de educaţie parentală ex. „Şcoala părinţilor”, „Educaţi
aşa”, cursuri derulate prin Centrul de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare (CRED),
Centrul de Resurse și Perfecționare, Centrul de Resurse pentru Părinți etc.
Definirea ofertei educaţionale ia în considerare cererile părinţilor şi ale unor organizaţii
nonguvernamentale pentru organizarea unor „Ateliere de vară”, „Grădiniţe de vară”
pentru copiii din grupuri defavorizate (socio-economic, copii cu CES, copii romi etc.) sau
pentru copiii capabili de performanţă.
Definirea ofertei educaţionale ia în considerare cerinţelor beneficiarilor relevanţi
respectând identitatea etnică, lingvistică religioasă şi culturală a fiecărui copil, promovând
incluziunea şi diversitatea.
Oferta educaţională este promovată la nivelul comunităţii, utilizându-se metode specifice
pentru cunoaşterea şi promovarea „mărcii specifice” a unităţii de educaţie timpurie, nivel
antepreşcolar: organizarea de evenimente, festivităţi, expoziţii, CD-uri de
prezentare/filme de prezentare, lansări de carte ş.a.




1.2. Existenţa
parteneriatelor cu
reprezentanţi ai
comunităţii

• Rezultatele proiectelor,
programelor şi activităţilor
realizate în parteneriat cu
reprezentanţii comunităţii sunt
utilizate în unitatea şcolară (în
procesul de învăţământ, în
managementul unităţii şcolare,
în activităţile extracurriculare
etc.).

Subdomeniul 2: Curriculum
2.1. Proiectarea
• Proiectarea c.d.ş. / c.d.l. se
curriculumului
realizează pornind de la nevoile
identificate şi de la politicile
naţionale, judeţene şi locale.










• Proiectarea curriculară ia în
considerare achiziţiile
anterioare de învăţare ale



Existenţa cel puţin a unei activităţi anuale de promovare a ofertei educaţionale cu
participarea reprezentanţilor comunităţii (ex. “Ziua porţilor deschise”, “Ziua
creşei/grădiniţei/centrului de zi” ş.a.).
Promovarea, publicitatea, prezentarea serviciului educaţional prin diferite mijloace:
directe şi indirecte, alegerea suportului promoţional adecvat (broşuri, pliante, flyere, afişe,
cataloage, pagina web, anunţuri/articole în presă, clipuri la posturi de radio şi TV) care să
contribuie la formarea şi păstrarea, prin tehnicile promoţionale, a unei ”imagini de marcă”
adecvate şi individualizate.
Rezultatele proiectelor realizate în parteneriat cu reprezentanţi ai părinţilor, autorităţilor
locale, etc. contribuie la promovarea/creşterea imaginii unităţii de educaţie timpurie, nivel
antepreşcolar în comunitate.
Rezultatele proiectelor, programelor şi activităţilor realizate în parteneriat cu instituţii din
comunitate (şcoala, biserica, autorităţile sanitare, poliţia, agenţia de protecţia mediului
ş.a.) sunt utilizate pentru revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare
instituţională.
Desfăşurarea sistematică a unor activităţi curriculare şi extracuriculare cu resursele puse
la dispoziţie de partenerii publici şi privaţi din comunitate crește calitatea procesului de
predare-învățare-evaluare.
Proiectarea curriculumului la decizia creşei/grădiniţei/centrului de zi pentru copiii cu
vârste între 2 și 3 ani (ex. Limbi moderne, artă plastică, dans…) respectă „Cerinţele
minimale pentru învăţământul antepreşcolar”.
Proiectarea CDŞ se realizează pornind de la interesele şi opţiunile părinţilor exprimate
direct în cadrul întâlnirilor special organizate sau/şi pe baza unor chestionare de opinii.
Proiectarea CDŞ pentru copiii de 2-3 ani porneşte de la resursele umane şi materiale ale
unităţii de învăţământ antepreşcolar.
Proiectarea curriculară are la bază achiziţiile anterioare de învăţare ale educabililor,
determinate prin evaluările iniţiale desfăşurate în primele două săptămâni ale începutului
de an şcolar.

educabililor.





• Proiectare curriculară asigură
dezvoltarea laturii aplicative,
practice, a competenţelor
dezvoltate.








• Manualele şi celelalte auxiliare
curriculare sunt selectate şi
utilizate în funcţie de specificul
unităţii şcolare şi de achiziţiile
anterioare de învăţare ale
educabililor.






Proiectarea curriculară a conţinuturilor şi a strategiilor se realizează în concordanţă cu
particularităţile de vârstă ale copiilor și cu nevoile acestora.
Proiectarea curriculară realizează o legătură reală între domeniile experienţiale specifice
curriculumului şi domeniile de dezvoltare ale copilului specifice Reperelor fundamentale
în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani.
Situațiile de învăţare prin intermediul cărora educatorii urmăresc dezvoltarea globală a
copilului includ: activităţi pe domenii experienţiale, jocuri şi activităţi didactice alese și
activităţi de dezvoltare personală (rutine, tranziții, etc.).
Planificarea activităţii copiilor în cadrul creşei/centrului de zi/grădiniţei, ţine cont de
rutine, tranziţii şi activităţi de învăţare.
Proiectarea curriculară corespunde capacităţii copilului de a experimenta, obţinând un
rezultat pozitiv, valorizant pentru sine.
Proiectarea curriculară asigură dezvoltarea laturii aplicative, practice a comportamentelor
pentru fiecare domeniu de dezvoltare (Domeniul dezvoltării limbajului şi a comunicării;
Domeniul dezvoltării fizice, sănătate şi igienă personală; Domeniul dezvoltării socio emoţionale; Domeniul dezvoltării cognitive; Domeniul capacităţi şi atitudini de învăţare);
Proiectarea curriculară asigură un echilibru între jocul iniţiat de copil şi tematica
planificată.
Proiectarea curriculară asigură posibilitatea antepreşcolaru-lui „să exploreze”, „să
acţioneze cu materialele”, „să execute”… vizează formarea deprinderilor practice.
Activităţile integrate fac legătura între activităţile individuale şi se bazează pe
experienţele reale ale copiilor, stimulând copilul să aibă experienţe globale, determinante
pentru toate domeniile de dezvoltare.
Auxiliarele curriculare sunt selectate în funcţie de specificul unităţii şcolare şi de
achiziţiile anterioare de învăţare ale copiilor.
Auxiliarele curriculare sunt selectate cu implicarea părinţilor.
Auxiliarele curriculare selectate acoperă domeniile de dezvoltare prevăzute în
curriculumul pentru educaţia timpurie de nivel antepreşcolar.
Cadrele didactice şi majoritatea părinţilor se declară mulţumiţi de conţinutul (ştiinţific) al
auxiliarelor curriculare selectate şi utilizate.

• Activităţile de predare, învăţare
şi evaluare sunt proiectate în
echipă la nivelul catedrelor, al
ariilor curriculare, şi/ sau între
ariile curriculare.






• Beneficiarii relevanţi pentru
unitatea şcolară sunt implicaţi în
proiectarea activităţilor de
predare, învăţare, evaluare.





2.2. Realizarea
curriculumului

• Cadrele didactice aplică
sistematic metodologii didactice
centrate pe educabili şi pe
grupul de educabili








Activităţile de predare - învăţare – evaluare, corespunzătoare nivelului antepreşcolar, sunt
proiectateîn echipă, pentru Nivel II (1-2 ani) şi pentru Nivel III (2-3 ani).
Proiectarea activităților se face în echipă (educatoarele aceleiași grupe, educatoarele de la
același nivel de vârstă, educatoarele din aceeași tură, educatoarele şi profesorii de
opţionale, la grupa de 2-3 ani etc.) și ține cont de prevederile metodologiei specifice de
aplicare a planului de învățământ și a curriculumului pentru educaţia timpurie 0-3 ani.
Proiectarea activităților integrate se face în echipă, ca și în cazul activităților
monodisciplinare și insistă pe păstrarea unui echilibru atât în parcurgerea activităţilor de
învăţare, cât și în planificarea mijloacelor de realizare (memorizări, jocuri didactice,
povestiri, convorbiri, observări etc.)
Beneficiarii relevanţi pentru unitatea şcolară sunt implicaţi în proiectarea activităţilor de
predare, învăţare, evaluare, prin alegerea temelor proiectelor, alegerea temelor
săptămânale.
Implicarea părinţilor în proiectarea activităţi, unor programe de lucru care să se adapteze
nevoilor şi stilurilor de viaţă ale celor din familie, dar şi ale unităţii de educaţie timpurie
pentru nivelul antepreşcolar.
Implicarea unor parteneri educaţionali în proiectarea activităţilor de predare, învăţare,
evaluare.
Cadrele didactice proiectează şi utilizează metode activ – participative care valorifică
potenţialul fiecărui copil în contexte interactive reale.
Cadrele didactice aplică sistematic metodologii specifice pentru cunoaşterea copilului ca
individualitate şi adaptarea programelor de formare la profilul individual al subiectului
supus educaţiei.
Cadrele didactice aplică sistematic metodologii specifice care răspund nevoilor afective,
de cunoaştere, de acţiune şi de afirmare a individualităţii copilului.
Cadrele didactice promovează învăţarea prin cooperare (sub deviza ” Învăţaţi împreună,
aplicaţi singuri”!)
Cadrele didactice aplică sistematic metode centrate pe copil şi pe dezvoltarea globală a
acestuia, în contextul interacţiunii cu mediul natural şi social.
Cadrele didactice aplică corect şi creativ metodica predării activităţilor instructiv –

• Cadrele didactice utilizează
achiziţiile anterioare ale
educabililor în activităţile
curriculare şi extracurriculare





• Cadrele didactice dezvoltă
capacitatea educabililor de a
învăţa din experienţă şi din
practică





• Cadrele didactice răspund la
cererile educabililor sau ale
părinţilor privind acordarea de
sprijin individual în învăţare.







• Elementele specifice ale
minorităţilor etnice, religioase
sau de altă natură existente în
unitatea şcolară sunt utilizate în




educative în grădiniţa de copii în procesul de predare – învăţare – evaluare.
Cadrele didactice adaptează obiectivele, conţinuturile şi strategiile proiectate la
particularităţile de vârstă şi la achiziţiile anterioare ale copiilor.
Eficientizarea demersului educativ prin valorificarea achiziţiilor anterioare dobândite de
copiii prin educaţia formală, nonformală şi informală.
Cadrele didactice utilizează comportamentele „atinse” pentru dezvoltarea a noi
comportamente în cadrul activităţilor curriculare cât şi în cadrul activităţilor
extracurriculare.
Cadrele didactice dezvoltă capacitatea copiilor de a învăţa prin activităţi specifice, în care
copilul este autor al propriei învăţări, prin implicarea sa activă şi prin interacţiunea cu
mediul, în contexte semnificative pentru vârsta şi particularităţile sale individuale.
Cadrele didactice trebuie să ia în considerare şi să valorifice experienţa copilului pentru al motiva să-şi folosească abilităţile de învăţare şi să permită autoreglarea învăţării.
Cadrele didactice valorifică experienţa culturală şi educaţională a copiilor în activităţile
curriculare şi extracurriculare.
Copiii sunt beneficiarii sprijinului individual atât în activităţi de îngrijire cât şi de educaţie
într-un mod integrat, cât mai apropiat de modelul familial.
Sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini
necesare pe tot parcursul vieţii.
Cadrele didactice acordă sprijin copiilor în funcţie de particularităţile psihofizice ale
acestora, dovedind o foarte bună cunoaştere acopilului în ceea ce priveşte temperamentul,
priceperile şi deprinderile, interesele, potenţialul intelectual, trăsăturile de personalitate.
Cadrele didactice desfăşoară o educaţie individualizată/diferenţiată, adaptată nevoilor
specifice şi personalităţii copilului, respectând ritmului propriu al acestuia.
Satisfacţia părinţilor în ceea ce priveşte acordarea de sprijin individual copiilor de către
cadrele didactice.
Creşa/grădiniţa/centrul de zi este recunoscută (recunoscut) ca unitate „incluzivă”;
Sunt utilizate strategii educaţionale care promovează conştientizarea şi formarea la copii a
unor comportamente în direcţia toleranţei şi nondiscriminării, acceptării copiilor cu CES:
copii cu dizabilităţi, copii supradotaţi, copii de diferite etnii, copii cu boli cronice, copii cu

activităţile de predare, învăţare
şi evaluare







• Auxiliarele curriculare şi
mijloacele de învăţământ
existente sunt utilizate
sistematic în procesul de
învăţământ






• Furnizorul de educaţie respectă
recomandările de igienă şcolară
privind echilibrul între
activitatea şcolară a
educabilului şi celelalte tipuri
de activităţi specifice vârstei.





situaţie socio-economică precară.
Utilizarea diversităţii în grupă ca o resursă şi ca o oportunitate echitabilă de învăţare,
organizarea unor „activităţi deschise“, de exemplu: Zilele Educaţiei Incluzive:
„Împreună, ne jucăm şi învăţăm!“ prin organizarea unor activităţi de tip: carnaval,
expoziţii cu produse ale activităţii copiilor, strângere de fonduri, serbări, concursuri).
Conținutul activităților de învăţare desfăşurate (inclusiv, personalizarea sălilor de clasă)
reflectă limba, tradiţiile şi cultura minorităților etnice prezente în unitatea de învăţământ
(reprezentate prin copii sau prin cadre didactice de altă origine decât cea română) și
promovează specificul acestor minorități.
Toţi copiii din unitate învaţă despre minorităţile existente în colectivitatea lor şi cunosc
aspecte ale muncii, culturii, tradiţiilor şi credinţelor minorităţilor.
Cunoştinţele copiilor despre minoritarii din unitate şi despre diversitatea culturală sunt
evaluate.
Satisfacţia părinţilor care aparţin minorităţilor (etnice, religioase ş.a).
Existenţa progresului, în ultimii trei ani/ de la ultima evaluare externă, privind numărul
activităţilor la care se utilizează auxiliare curriculare şi mijloace de învăţământ specifice
educaţiei antepreşcolare.
Existenţa progresului, pe ultimii trei ani/ de la ultima evaluare externă, privind numărul
cadrelor didactice care utilizează sistematic mijloacele de învăţământ existente în unitatea
de educaţie timpurie de nivel antepreşcolar.
Auxiliarele curriculare şi mijloacele de învăţământ specifice nivelului de învăţământ
preşcolar sunt utilizate sistematic în cadrul ADE (activităţi pe domenii experienţiale),
ALA (activităţi liber alese) şi ADP (activităţi de dezvoltare personală).
Regimul de activitate şi de odihnă (în creşele/grădiniţele/centrele de zi cu program
prelungit şi program săptămânal) este asigurat în concordanţă cu particularităţile de vârstă
ale curbei fiziologice, a capacităţii de efort din cursul unei ore, zile, săptămâni, semestru
şi an de învăţământ.
Cadrele didactice respectă programul zilnic ( cu reperele orare), îmbinând activităţile
statice cu cel puţin o activitate sau un moment/secvenţă de mişcare (joc de mişcare cu text
şi cânt, activitate de educaţie fizică, moment de înviorare, trasee sportive, plimbare în aer


• Furnizorul de educaţie
realizează un învăţământ
incluziv prin mixarea
sistematică a colectivelor de
educabili.





• Furnizorul de educaţie asigură
respectarea drepturilor şi
îndatoririlor cadrelor didactice
şi ale educabililor în cadrul
proceselor de predare, învăţare
şi evaluare.





liber).
Majoritatea părinţilor sunt satisfăcuţi de respectarea normelor de igienă şcolară privind
echilibrul între tipurile de activităţi din creşă/grădiniţă/centru de zi.
Existenţa progresului, în ultimii trei ani/ de la ultima evaluare externă, privind
îmbunătăţirea practicilor de organizare a grupelor, folosirea diversităţii în grupă ca o
resursă şi ca o oportunitate echitabilă de învăţare.
Realizarea unui învăţământ incluziv prin schimbarea principiilor de acţiune şi a
modalităţilor de abordare în funcţie de nevoile copiilor.
Satisfacţia părinţilor care aparţin unor minorităţi (etnice, religioase ş.a.) privind
organizarea colectivelor de copii.
Echipa managerială şi părinţii respectă deciziile cadrelor didactice, iniţiativele
educaţionale în cadrul proceselor de predare, învăţare, evaluare.
La nivelul unităţii de învăţământ antepreşcolar este realizată evaluare corectă a cadrelor
didactice şi a copiilor respectându-se drepturile şi îndatoririle acestora.
Nu au fost înregistrate nemulţumiri ale cadrelor didactice privind respectarea drepturilor
şi îndatoririlor lor din partea conducerii unităţii de învăţământ antepreşcolar şi a
părinţilor.

CRITERIUL: b) rezultatele învăţării
Indicator de
Descriptori de calitate
performanţă
Subdomeniul 1: Performanţele şcolare
1.1. Evaluarea
 Fiecare cadru didactic poate
rezultatelor
descrie pentru fiecare grupă /
şcolare
clasă şi educabil punctele tari şi
cele slabe privind realizarea
obiectivelor curriculare

Ilustrări







Cadrele didactice folosesc cu
precădere stimulentele pozitive
(lauda, încurajarea etc.).






Fiecare cadru didactic poate descrie(prezenta) pentru fiecare grupă/copil, punctele tari şi
punctele slabe pe baza observaţiei sistematice (cu metodologie clar definită, scop şi
obiective în corelaţie cu domeniile de dezvoltare ale copilului) şi a observaţiei spontane
(în cadrul diverselor acţiuni ale copilului).
Fiecare cadru didactic poate descrie cu ajutorul „grilei (fişei) de observaţie construită pe
comportamentele principale, „ce poate face” şi „cum face” copilul în următoarele arii:
cognitiv, motor, socio-emoţional şi a contextului educaţional.
Informarea sistematică a copiilor şi a părinţilor privind progresul înregistrat, gradul de
îndeplinire a obiectivelor de referinţă.
Cunoaşterea, de către copii, a metodelor stimulative pozitive folosite de cadrele didactice
pentru susţinerea comportamentelor dorite: aprecieri verbale - lauda şi încurajarea-,
aplauze ale colegilor şi educatoarei, dreptul de a iniţia un joc sau o activitate, de a ocupa
pentru un timp un loc privilegiat, de a le fi expuse produsele muncii ş.a.
Satisfacţia majorităţii părinţilor privind utilizarea, de către cadrele didactice, a motivaţiei
pozitive, laudei, încurajării, ca metode stimulative.
Îmbunătăţirea imaginii de sine a copiilor şi a rezultatelor pozitive ca urmare a stimulării
pozitive utilizate de cadrele didactice.



Autoevaluarea şi interevaluarea
educabililor sunt folosite
sistematic în activităţile de
învăţare.










Evaluările sumative sunt valide
şi fidele.






Cadrele didactice promovează strategii şi tehnici interactive pentru a stimula participarea
copiilor în procesul de autoevaluare -inter-evaluare, asfel încât să existe oportunităţi
echitabile pentru fiecare dintre ei: timp suficient şi suport adecvat pentru fiecare copil,
ţinând cont de diferenţele individuale.
Cadrele didactice utilizează sistematic autoevaluarea pornind de la principiul respectării
individualităţii copilului şi de la necesitatea abordării integrate a dezvoltării sale.
Cadrele didactice utilizează sistematic autoevaluarea şi inter-evaluarea copiilor în
activităţile de învăţare, încurajând şi acceptând iniţiativa copilului, lăsându-l să îşi aleagă
activităţile pe care doreşte să le deruleze.
Cadrele didactice folosesc sistematic comunicarea interactivă între copiii autori ai unor
lucrări colective şi îi antrenează să prezinte (să se autoevalueze) contribuţia pe care a
avut-o fiecare şi să vorbească despre colaborarea în soluţionarea sarcinii şi rezultatul
muncii lor.
Cadrele didactice utilizează sistematic autoevaluarea copiilor la sfârşitul fiecărei
activităţi/zile cu privire la conţinutul învăţării, rezultatele obţinute în activităţile
individuale sau comune, în termeni de reuşite şi dificultăţi întâmpinate.
Rezultatele probelor de evaluare sumativă demonstrează nivelul de performanţă atins în
raport cu obiectivele cadru şi de referinţă stabilite de curriculum.
Pe baza rezultatelor evaluărilor sumative/finale cadrele didactice completează profilul de
personalitate, descriu inventarul de abilităţi principale, interesul şi posibilităţile de
învăţare.
Existenţa instrumentelor de evaluare adecvate nivelului de învăţământ antepreşcolar:
ghiduri de observaţie, probe orale şi practice (portofoliul cu produsele activităţii copiilor)
.
Existenţa unui set de criterii clare şi transparente de evaluare a portofoliului copilului
pentru evidenţierea rezultatelor pozitive pe care le-a obţinut copilul în activitatea de
învăţare de la o etapă la alta a dezvoltării sale.



Educabilii şi, după caz, părinţii
acestora, cunosc planificarea
activităţilor de evaluare şi
metodologia utilizată.







Rezultatele şcolare, inclusiv la
evaluările de parcurs, sunt
înregistrate şi comunicate
educabililor şi, după caz,
părinţilor.








Cadrele didactice respectă cerinţele curriculumului antepreşcolar privind proiectarea şi
desfăşurarea activităţilor de evaluare planificând evaluări iniţiale (la începutul anului
şcolar) formativ-continue (pe toată durata semestrelor, sumative/finale (la sfârşitul
semestrelor).
Părinţii sunt informaţi cu privire la formele de evaluare, obiectivele, instrumentele şi
criteriile de evaluare specifice vârstei antepreşcolare cu prilejul desfăşurării unor mese
rotunde, a şedinţelor cu părinţii, în cadrul acţiunilor „Şcoala părinţilor”.
Părinţii cunosc perioadele când se desfăşoară evaluările iniţiale şi sumative.
Cadrele didactice utilizează instrumente specifice, liste de comportamente, pentru
înregistrarea comportamentelor preşcolarilor raportate la comportamentele aşteptate. Ex.
Utilizarea codurilor specifice pentru fiecare categorie de activitate (sau domeniu) şi
înregistrarea comportamentului în lista de comportamente ( „ A” pentru comportament
atins, „D” pentru comportament în dezvoltare şi „S” pentru necesită sprijin).
Părinţii sunt sistematic informaţi și consultați cu privire la progresul (regresul) înregistrat
de copii, comportamentele observate şi înregistrate în listele de comportamente.
Lista de comportamente prezentată părinţilor oferă o imagine reală a evaluării
antepreşcolarilor raportate la obiectivele curriculare, la reperele de dezvoltare și la
progresul copilului în raport cu el însuşi.
Rezultatele şcolare, inclusiv la evaluările formativ-continue sunt înregistrate în portofoliul
de evaluare care cuprinde obiectivele care au stat la baza realizărilor curente ale copilului,
strategiile, instrumente de evaluare (tabele de rezultate, fişe de observaţie din timpul
activităţilor independente şi pe grupe, liste de verificare şi control, fişa de caracterizare
psihopedagogică), informaţii despre activitatea copilului în afara unităţii de învăţământ,
diagrame, grafice, informaţii asupra percepţiei de către copil asupra propriei prestaţii,
comentarii suplimentare, planuri de intervenţie personalizate, corespondenţa cu părinţii.



Produsele activităţii
educabililor sunt expuse în
sălile de clasă şi în celelalte
spaţii ale şcolii.









Furnizorul de educaţie
demonstrează progres, în
ultimii trei ani / de la ultima
evaluare externă, privind
continuarea studiilor sau, după
caz, încadrarea în muncă a
absolvenţilor.
Furnizorul de educaţie
demonstrează progres, în
ultimii trei ani / de la ultima
evaluare externă, raportat la
Sistemul Naţional de Indicatori
privind Educaţia (SNIE),
privind rezultatele şcolare
corespunzătoare tipului de
unitate şcolară şi categoriei de
risc.










Produsele activităţii antepreşcolarilor (desene, picturi, lucrări plastice ş.a.) sunt expuse
zilnic în spaţii special amenajate, vestiare, săli de grupă.
Periodic sunt expuse portofoliile proiectelor tematice care cuprind produsele activităţii
copiilor pe durata derulării proiectului.
În creşă/grădiniţă/centrul de zi se organizează expoziţii tematice cu lucrări executate de
copii cu prilejul diferitelor evenimente, sărbători naţionale sau /şi religioase ş.a.
Produsele activităţii copiilor sunt prezentate pe site-ul creşei/grădiniţei/centrului de zi.
Profilul viitorului preşcolar este realizat printr-un ansamblu de acţiuni cu caracter
planificat, sistematic, metodic, intensiv, în scopul atingerii finalităţilor prevăzute în
curriculum antepreşcolar, ceea ce asigură integrarea cu succes a copiilor în învăţământul
preşcolar şi continuitate / unitate în cadrul educaţiei timpurii (0-6 ani).
Existenţa, la nivelul unităţii de învăţământ antepreşcolar, a unui sistem de monitorizare a
evoluţiei şi dezvoltării copiilor, până cel puţin în grupa mare.
Numărul absolvenţilor unităţii de învăţământ de nivel antepreşcolar ce demonstrează o
bună adaptare la cerinţele din grădiniţă a crescut procentual de la o serie la alta.
Furnizorul de educaţie demonstrează progres în menținerea copiilor în
creşă/grădiniță/centrul de zi, în ultimii trei ani / de la ultima evaluare externă, prin faptul
că numărul copiilor înscrişi la începutul anului şcolar şi numărul celor care finalizează
anul şcolar este acelaşi, nu există abandon şcolar, nu au existat retrageri nejustificate ale
copiilor.
Rezultatele performanţelor antepreşcolarilor exprimate prin rezultatele evaluărilor finale
demonstrează progres, în comparaţie cu reperele de dezvoltare şi cu propria persoană.

Subdomeniul 2: Performanţele extraşcolare
2.1. Evaluarea
 Participarea cadrelor didactice,
rezultatelor la
a educabililor, a părinţilor şi a
activităţile
altor membri ai comunităţii la
extracurriculare
activităţile extracurriculare a
(extra-clasă şi
crescut numeric şi procentual.
extra-şcolare)








Furnizorul de educaţie
evidenţiază contribuţia directă
şi efectivă a fiecărei activităţi
extracurriculare la realizarea
scopurilor şi obiectivelor
stabilite prin politicile
educaţionale şi documentele
programatice de la nivel
naţional, judeţean sau local.










Diversificarea ofertei educaţionale şi creşterea numărului /diversificarea de activităţi
extracurriculare şi implicit creşterea numărului beneficiarilor direcţi şi indirecţi implicaţi.
Creşterea numărului activităţilor desfăşurate în creşă/grădiniţă/centru de zi cu implicarea
directă a familiei.
Creşterea numărului şi a procentului părinţilor implicaţi în organizarea şi desfăşurarea
unor activităţi extracurriculare în calitate de colaboratori: participanţi la activităţi,
carnavaluri, voluntari în cadrul unor activităţi extraşcoală.
Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional
în care sunt implicate cadre didactice, copii şi părinţi.
Furnizorul de educaţie demonstrează progres, în ultimii trei ani / de la ultima evaluare
externă privind evidenţierea contribuţiei directe şi efective a fiecărei activităţi
extracurriculare la dezvoltarea globală a copiilor în domeniul cognitiv, al dezvoltării
fizice, sănătăţii şi igienei personale, al dezvoltării limbajului, inclusiv în limba maternă, al
dezvoltării socio-emoţionale şi a capacităţii şi atitudinii în învăţare.
Furnizorul de educaţie demonstrează progres, în ultimii trei ani / de la ultima evaluare
externă privind evidenţierea contribuţiei directe şi efective a fiecărei activităţi
extracurriculare derulate în creşă/grădiniţă /central de z,i asupra personalităţii copiilor, în
contextul adaptării ofertei educaţionale la nevoile educabililor.
Cadrele didactice evidenţiază valoarea instructiv -educativă a fiecărei activităţi
extracurriculare în contextul înlăturării discriminării şi a realizării dimensiunii europene a
educaţiei.
Cadrele didactice evidenţiază valoarea instructiv - educativă a fiecărei activităţi
extracurriculare în dezvoltarea trăsăturilor morale de voinţă şi caracter a copiilor.
Cadrele didactice evidenţiază importanţa activităţilor extracurriculare asupra adaptării
sociale eficiente şi a îmbunătăţirii managementului grupei.
Conducerea grădiniţei evidenţiază contribuţia activităţilor extracurriculare asupra
promovării şi dezvoltării imaginii instituţiei de învăţământ pentru educaţia timpurie în
comunitate, în contextul descentralizării învăţământului românesc.

CRITERIUL: c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz
Indicator de
Descriptori de calitate
performanţă
Subdomeniul 1: Activitatea ştiinţifică şi metodică
1.1. Activitatea
 Participarea cadrelor didactice
ştiinţifică
la activitatea de cercetare
ştiinţifică desfăşurată la nivelul
unităţii şcolare sau la nivel
local, regional, naţional sau
internaţional a crescut numeric
şi procentual.



Cadrele didactice valorifică în
activitatea educaţională
rezultatele cercetării de profil,
desfăşurată la nivel local,
regional, naţional sau
internaţional

Ilustrări


Creşterea numerică şi procentuală a cadrelor didactice care desfăşoară activitate de
cercetare la nivelul unităţii / localităţii, la nivel regional, naţional sau internaţional.
 Creşterea numerică şi procentuală a cadrelor didactice care se dezvoltă profesional prin
intermediul burselor de perfecţionare şi stagiilor de studiu şi de documentare, realizate în
ţară şi în străinătate, cursuri postuniversitare, doctorat.
 Iniţierea de proiecte de cercetare proprii în domeniul educaţional sau în domenii conexe.
 Organizarea sistematică, în creşă/ grădiniţă/central de zi, a unor manifestări ştiinţifice
pentru cadrele didactice, cu participarea metodiştilor, profesorilor universitari, a
consilierilor școlari și a altor invitaţi.
 Participarea personalului didactic şi de conducere la programe masterale şi doctorale.
 Cadrele didactice valorifică în activitatea educaţională rezultatele cercetării de profil de
tip esenţial didactic, de exemplu, proiectarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ în
învăţământul antepreşcolar; utilizarea eficientă a materialului didactic; rezultatele unor
studii privind educaţia timpurie.
 Cadrele didactice valorifică în activitatea educaţională rezultatele cercetării de profil de
tip esenţial psihologic, psiho-motric, de psihopedagogie a copiilor cu CES, de
psihopedagogie a creativităţii, de orientare şcolară şi profesională (OSP) ş.a.
 Cadrele didactice valorifică în activitatea educaţională rezultatele cercetării de profil de
tipul sociologiei educaţiei de exemplu, metodologii adecvate unor zone dezavantajate
(mediul rural, comunitate de romi, zonă de risc cu probleme privind discriminarea de gen,
segregarea etc.).

1.2. Activitatea
metodică a
cadrelor
didactice



Participarea cadrelor didactice
la activităţile metodice
desfăşurate la nivel teritorial
(cu lecţii demonstrative,
referate, prezentări etc.) a
crescut numeric şi procentual.










Cadrele didactice valorifică în
activitatea educaţională
rezultatele participării la
activităţile metodice.






Creşterea numerică şi procentuală a cadrelor didactice participante la activităţile metodice
care oferă modalităţi noi de lucru, expertiză în comisii metodice şi în cercuri pedagogice.
Numărul cadrelor didactice participante la activităţile metodice care oferă expertiză
pentru educaţia timpurie, informaţie utilă pentru aprofundarea cunoaşterii sau pentru
schimbare, în comisii metodice şi în cercuri pedagogice a crescut.
Numărul lecţiilor deschise, a referatelor, a prezentărilor exemplelor de bună practică, a
crescut cu cel puţin 10%.
Iniţierea sistematică a unor activităţi metodice la nivel zonal / judeţean.
Dobândirea, de către unitatea şcolară, a statutului de centru de resurse / centru metodic la
nivel zonal, regional sau naţional.
Activitatea metodică desfăşurată este făcută publică în unitatea de învăţământ, în
comunitate, pe diferite site - uri de specialitate, în publicaţii de specialitate.
Creşterea numerică şi procentuală a cadrelor didactice care valorifică în activitatea
educaţională rezultatele participării la activităţile metodice prin noi modalităţi de
proiectare a procesului de învăţământ.
Creşterea numerică şi procentuală a cadrelor didactice care valorifică în activitatea
educaţională rezultatele participării la activităţile metodice prin noi modalităţi de selectare
şi / sau de organizare a conţinuturilor.
Creşterea numerică şi procentuală a cadrelor didactice care valorifică rezultatele
participării la activităţile metodice prin aplicarea a noi modalităţi de evaluare.
Majoritatea cadrelor didactice şi directorul unităţii de învăţământ apreciază că activitatea
metodică desfăşurată contribuie la menţinerea imaginii unităţii de învăţământ.

CRITERIUL: d) activitatea financiară a organizaţiei
Indicator de
Descriptori de calitate
performanţă
Subdomeniul 1: Activitatea financiară
1.1. Constituirea • Procesul de proiectare bugetară
bugetului şcolii
este transparent

Ilustrări









• Furnizorul de educaţie asigură
implicarea partenerilor
comunitari şi a beneficiarilor
relevanţi în proiectarea
bugetară.





Proiectarea bugetară se realizează transparent.
Proiectul de buget este supus dezbaterii şi aprobat în şedinţele Consiliului de
administraţie.
Sunt făcute publice sumele proiectate şi sumele aprobate.
Proiectarea bugetară este echilibrată (dacă veniturile sunt egale cu cheltuielile).
Procesul de proiectare bugetară este obiectiv, proporţional cu numărul de copii înscrişi,
realizându-se pe baza standardelor de finanţare/elev/copil.
Veniturile obţinute şi prevăzute în bugetul unităţii de învăţământ acoperă cheltuielile
pentru perioada pentru care este constituit bugetul.
Proiectarea bugetară realizează un echilibru optim între dimensiunea profesională şi
fezablilitatea măsurilor de reformă în învăţământ.
Centrele de execuţie bugetară asigură transparenţa pentru fiecare unitate de
învăţământ/structură arondată.
Furnizorul de educaţie promovează politica de implicare a reprezentanţilor comunităţii
locale, a reprezentaţilor Consiliului reprezentativ al părinţilor şi a cadrelor didactice în
procesul de proiectare bugetară, ca parteneri în luarea deciziilor.
Existenţa unor surse de finanţare extrabugetară pe termen mediu şi lung (contracte de
sponsorizare, donaţii, parteneriate, proiecte comune, atragerea de 2% din impozitul pe
venit ş.a.).
Furnizorul de educaţie asigură implicarea partenerilor comunitari şi a beneficiarilor
relevanţi în desfăşurarea unor campanii de „fund-raising” - colectare (atragere) de
fonduri) .

Indicator de
performanţă
1.2. Execuţia
bugetară

Ilustrări

Descriptori de calitate


Procesul de execuţie bugetară
este transparent, iar rapoartele
financiare sunt publice.



Nu există / a scăzut numărul
neconformităţilor constatate de
organismele de control
financiar.

 Execuţiile bugetare sunt aduse la cunoştinţa tuturor membrilor consiliului de administraţie
de către administratorul financiar.
 Rezultatele monitorizării interne, evaluării bugetului şi rezultatele controlului
financiar/auditului financiar sunt publice.
 Evaluarea performanţelor financiare oferă o imagine reală a strategiei unităţii de
învăţământ antepreşcolar.
 În ultimii trei ani (de la ultima evaluare externă ) nu au fost constatate neconformităţi
privind execuţia bugetară.
 Rapoartele organismelor de control care au realizat auditul financiar în unitatea de
învăţământ sunt pozitive.

DOMENIUL C : Managementul calităţii
CRITERIUL: a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
Indicator de
Descriptori de calitate
performanţâ
Subdomeniul 1: Autoevaluarea instituţională
1.1. Existenţa şi  Furnizorul de educaţie utilizează
aplicarea
proceduri de autoevaluare
procedurilor de
proprii / adaptate pentru
autoevaluare
domeniile şi criteriile prevăzute
instituţională
de lege.

Ilustrări
 Organizaţia furnizoare de educaţie a elaborat şi adoptat propria strategie de autoevaluare
instituţională.
 Furnizorul de educaţie utilizează proceduri de autoevaluare adaptate nivelului de
învăţământ antepreşcolar pentru domeniile şi criteriile prevăzute de lege.
 Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii din unitatea de învăţământ antepreşcolar
coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii,
conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de lege.
 Existenţa unui manual propriu, adaptat de autoevaluare.
 Procedurile de autoevaluare instituţională elaborate se aplică în raport cu ţintele strategice





Furnizorul de educaţie utilizează
proceduri de analiză a culturii
organizaţionale.









Furnizorul de educaţie
promovează sistematic valorile
cheie ale organizaţiei şcolare
prin afişare.






din proiectul de dezvoltare instituţională, cu obiectivele şi acţiunile din planurile
operaţionale.
Cunoaşterea, în proporţie de cel puţin 85%, de către personalul didactic a metodelor prin
care s-a realizat/ se realizează autoevaluarea instituţională.
Furnizorul de educaţie utilizează proceduri de autoevaluare adaptate structurii etnice a
populaţiei şcolare şi cerinţelor educaţiei interculturale / pentru diversitate.
În rapoartele semestriale, prezentate de furnizorul serviciilor de îngrijire şi educaţie, se
realizează analiza SWOT prin care sunt identificate punctele tari, punctele slabe,
ameninţările şi oportunităţile și din perspectiva culturii organizaţionale.
Furnizorul de educaţie utilizează sondaje de opinie, chestionare, focus grupuri etc. pentru a
identifica elementele culturii organizaţionale care trebuie păstrate sau care trebuie
schimbate.
Majoritatea beneficiarilor cunosc valorile, normele formale şi informale, modelele
profesionale, comportamentele promovate de furnizorul de educaţie prin cultura
organizaţională proprie.
Majoritatea cadrelor didactice şi a părinţilor pot prezenta şi analiza ritualurile,
ceremoniile/manifestările specifice culturii organizaţionale promovate de
creşă/grădiniţă/centru de zi.
Procedurile de analiză a culturii organizaţionale se referă în mod explicit la structura etnică
a populaţiei şcolare şi la cerinţele privind educaţia interculturală / pentru diversitate.
Furnizorul de educaţie promovează sistematic valorile cheie ale organizaţiei prin
adaptarea/diversificarea modului de afişare la specificul unităţii de învăţământ
antepreşcolar.
Valorile cheie ale organizaţiei de învăţământ antepreşcolar: viziunea, misiunea, ţintele
strategice sunt afişate în unitatea de îngrijire şi educaţie a copiilor şi, eventual, pe site-ul
creşei/grădiniţei/centrului de zi şi sunt discutate cu beneficiarii primari, secundari şi chiar
terţiari ai educaţiei cu diverse prilejuri .
Valorile cheie afişate sunt decise împreună cu beneficiarii relevanţi promovează nondiscriminarea şi egalitatea de şanse, sunt adaptate structurii etnice a populaţiei şcolare şi
cerinţelor educaţiei interculturale / pentru diversitate.

 Procedurile de autoevaluare sunt
realizate cu participarea
beneficiarilor relevanţi pentru
unitatea şcolară.
 Rezultatele autoevaluării şi ale
evaluării externe sunt folosite în
revizuirea strategie de asigurare a
calităţii la nivelul unităţii de
învăţământ şi procedurilor de
asigurare şi de îmbunătăţire a
calităţii.
 Furnizorul de educaţie utilizează
proceduri de evaluare sistematică
a satisfacţiei educabililor,
părinţilor şi altor beneficiari
relevanţi.

 Furnizorul de educaţie utilizează
proceduri de evaluare sistematică
a satisfacţiei personalului.

 Simbolurile, ceremoniile şi celelalte elemente culturale promovate în şcoală sunt în acord
cu cerinţele educaţiei interculturale / pentru diversitate şi cu promovarea non-discriminării /
egalităţii şi democraţiei.
 Regulamentul intern (extras), valorile promovate sunt afişate în creşă/grădiniţă/centru de zi
şi, eventual, pe site.
 RAEI este afişat în unitatea de învăţământ şi făcut public.
 Procedurile de autoevaluare sunt realizate cu implicarea cadrelor didactice, a cadrelor
medicale, a şefilor de comisii/ compartimente din unitatea de învăţământ antepreşcolar.
 Procedurile de autoevaluare sunt realizate cu consultarea reprezentanţilor părinţilor și a
reprezentanţilor autorităţilor locale.
 RAEI este realizat prin participarea tuturor actorilor implicaţi.
 Rezultatele autoevaluării şi ale evaluării externe sunt folosite în revizuirea documentelor
programatice (proiect de dezvoltare instituţională, planuri operaţionale), în contextul
reformei educaţiei timpurii.
 Rezultatele autoevaluării şi ale evaluării externe sunt folosite în revizuirea ofertei
educaţionale a unităţii de educaţie timpurie pentru îngrijirea şi educaţia copiilor de la 0-3
ani.
 Rezultatele autoevaluării şi ale evaluării externe sunt folosite în revizuirea procedurilor,
metodelor şi instrumentelor de evaluare internă şi de îmbunătăţire a calităţii.
 Furnizorul de educaţie utilizează chestionare pentru evaluarea satisfacţiei beneficiarilor în
legătură cu oferta educaţională / serviciile de îngrijire şi educaţie comunicarea şi
relaţionarea în cadrul creşei/grădiniţei /centrului de zi.
 Furnizorul de educaţie utilizează proceduri de lucru individuale (discuţii individuale) cu
fiecare familie în parte, prin care evaluează satisfacţia părinţilor privind dezvoltarea
comportamentelor copiilor ş.a.
 Satisfacţia partenerilor educaţionali din comunitate, privind colaborarea cu unitatea de
educaţie timpurie a crescut, în ultimii trei ani /de la ultima evaluare externă.
 Furnizorul de educaţie utilizează proceduri de evaluare sistematică a percepţiei pe care o
are personalul asupra organizării instituţiei, prin chestionare, sondaje de satisfacţie.
 Furnizorul de educaţie utilizează proceduri de evaluare sistematică a mulţumirilor sau

nemulţumirilor personalului privind comunicarea instituţională ( sarcinile din fişa postului,
asigurarea accesului la informaţii, evaluarea personalului ş.a) prin organizarea unor şedinţe
de feedback (întâlniri de lucru, operative) sau în cadrul unor discuţii organizate în consiliul
profesoral.
 Furnizorul de educaţie a elaborat procedura de evaluare sistematică a satisfacţiei
personalului, însoţită de instrumente de evaluare (chestionare, ghid de discuţii).
 Furnizorul de educaţie
 În ultimii trei ani/de la ultima evaluare externă, nu sunt înregistrate plângeri, reclamaţii,
demonstrează progres, în ultimii
contestaţii ale personalului propriu sau ale părinţilor referitoare la activitatea
trei ani / de la ultima evaluare
creşei/grădiniţei/centrului de zi.
externă, privind nivelul de
 Furnizorul de educaţie demonstrează progres, în ultimii trei ani / de la ultima evaluare
satisfacţie a personalului şi a
externă, în dezvoltarea relaţiilor de parteneriat educaţional, datorită creşterii satisfacţiei
beneficiarilor faţă de activitatea
partenerilor faţă de activitatea unităţii de educaţie timpurie, nivel antepreşcolar.
şcolii.
 Recunoaşterea creşei/grădiniţei/centrului de zi şi a activităţii acesteia la nivel zonal,
judeţean şi naţional reflectată în documente și alt fel de dovezi (articole de ziar, scrisori de
mulţumire, rapoarte, diplome etc.)
Subdomeniul 2: Managementul calităţii la nivelul organizaţiei
2.1.Existenţa şi
 Ţintele strategice, activităţile
 Proiectul de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale cuprind ţintele strategice şi
aplicarea
specifice şi procedurile privind
activităţile specifice privind îmbunătăţirea calităţii.
procedurilor
îmbunătăţirea calităţii sunt
 Ţintele strategice, activităţile specifice şi procedurile privind îmbunătăţirea calităţii sunt
interne de
cuprinse în documentele
cuprinse în documentele programatice ale comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii.
asigurare a
programatice.
 Documentele programatice ale comisiilor funcţionale din unitatea de învăţământ
calităţii
antepreşcolar (comisia metodică, comisia de curriculum ş.a.) cuprind obiective, activităţi
specifice şi proceduri pentru îmbunătăţirea calităţii.
 Procedurile fundamentale (pentru  Peste 80% din personalul didactic cunoaşte procedurilede comunicare internă, decizie şi
procesele fundamentale, de
raportare, de identificare şi de prevenire a perturbărilor majore, de control al documentelor
comunicare internă, decizie şi
şi al înregistrărilor, de monitorizare, evaluare, revizuire şi îmbunătăţire a calităţii.
raportare, de identificare şi de
 Majoritatea personalului didactic auxiliar şi nedidactic declară că respectă procedurile
prevenire a perturbărilor majore,
interne pentru asigurarea calităţii în sectorul în care îşi desfăşoară activitatea.
de control al documentelor şi al
 Procedurile fundamentale (pentru procesele fundamentale, de comunicare internă, decizie
înregistrărilor, de monitorizare,
şi raportare, de identificare şi de prevenire a perturbărilor majore, de control al

2.2. Dezvoltarea
profesională a
personalului

evaluare, revizuire şi îmbunătăţire
a calităţii) sunt cunoscute şi
aplicate de către personalul
unităţii şcolare.
 Angajatorii relevanţi la nivel local
sau regional sunt implicaţi în
asigurarea şi îmbunătăţirea
calităţii la unităţile şcolare care
oferă calificări profesionale.
(*acest descriptor se evaluează
doar în cazul în care unitatea de
învăţământ coordonează practica
pedagogică pentru formarea
iniţială a viitoarelor cadre
didactice pentru învăţământul
antepreşcolar)
 Evaluarea activităţii profesionale
a personalului utilizează criterii,
metode şi instrumente cunoscute
de către cei implicaţi.

 Observarea activităţii curente şi
feedback-ul primit de la
beneficiarii relevanţi şi de la

documentelor şi al înregistrărilor, de monitorizare, evaluare, revizuire şi îmbunătăţire a
calităţii) sunt cuprinse în „Manual de proceduri”/ ”Manualul calităţii” „ (elaborat /preluat
de unitatea de învăţământ antepreşcolar), prezentate/prelucrate în cadrul consiliului
profesoral.
 În protocolul de parteneriat cu instituţiile de formare profesională iniţială, care dezvoltă
practica de predare la nivelul învăţământului antepreşcolar, se precizează contribuţia
partenerului cu privire la îmbunătăţirea calităţii activităţii de mentorat a
grădiniţei/creşei/centrului de zi.
 Angajatorii relevanţi /universităţile/liceele pedagogice care formează iniţial cadre didactice
pentru nivelul de învăţământ antepreşcolar sunt implicaţi (e) în îmbunătăţirea calităţii în
unităţile care coordonează practica pedagogică, prin coordonarea activităţii de cercetare
ştiinţifică şi metodică.
 Angajatorii relevanţi /universităţile/ liceele pedagogice care formează iniţial cadre didactice
pentru nivelul de învăţământ antepreşcolar sunt implicaţi în procesul de îmbunătăţire a
practicii pedagogice.
 Evaluarea activităţii personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din unităţile de
învăţământ antepreşcolar se realizează anual, pentru întreaga activitate desfăşurată pe
parcursul anului şcolar şi are două componente: autoevaluarea şi evaluarea, potrivit fişei
postului şi a fişei de evaluare.
 Fişa postului adaptată şi fişa de evaluare corespunzătoare acesteia, pentru fiecare angajat în
parte sunt aprobate de consiliul de administraţie.
 Criteriile, metodele şi instrumentele de evaluare sunt prezentate personalului la începutul
anului şcolar, în consiliul profesoral.
 100% din personalul grădiniţei a beneficiat de o evaluare transparentă, obiectivă,
participativă și la timp efectuată în ultimii trei ani/de la ultima evaluare externă.
 Descreşterea constantă / inexistenţa reclamaţiilor privind activitatea personalului.
 Revizuirea strategiilor şi a planurilor privind dezvoltarea profesională se realizează pe baza
feedback-ului primit de la beneficiarii relevanţi, pe baza observării curente a activităţii de
către director, personalul didactic, metodişti, inspectori, responsabil comisie metodică,

personalul şcolii sunt utilizate
pentru revizuirea strategiilor şi a
planurilor privind dezvoltarea
profesională.
 Aplicarea în activitatea didactică
a rezultatelor participării la
programele de formare continuă şi
de dezvoltare profesională este
monitorizată sistematic.









 Aplicarea în activitatea didactică
a rezultatelor participării la
activităţile metodice şi ştiinţifice
este monitorizată sistematic.







CEAC, părinţi.
Elaborarea unor analize adecvate a nevoilor de formare și a ţintelor privind dezvoltarea
personală în vederea fundamentării strategiei privind dezvoltarea profesională.
Cel puţin 50% din personalul creşei/grădiniţei/centrului de zi şi a părinţilor oferă anual
feed-back pentru revizuirea strategiei privind dezvoltarea profesională.
Existenţa evidenţelor/monitorizărilor privind participarea cadrelor didactice la programe
de formare continuă şi dezvoltare profesională.
Din asistenţele/interasistenţele efectuate în creşă/grădiniţă/centrul de zi rezultă că
majoritatea cadrelor didactice participante la cursuri de formare continuă şi dezvoltare
profesională aplică în activitatea didactică cunoştinţele (noutăţile ) dobândite.
Comisiile metodice din unităţile de învăţământ antepreşcolar organizează activităţi
demonstrative, work-shop-uri, mese rotunde, la care se valorifică rezultatelor participării
la programele de formare continuă şi de dezvoltare profesională.
Unitatea şcolară a identificat, între nevoile de formare a cadrelor didactice, formarea pentru
educaţia interculturală şi pentru managementul diversităţii etnice.
Fiecare catedră / comisie metodică şi-a stabilit, între priorităţile pentru activităţile metodice
desfăşurate la nivelul unităţii şcolare, educaţia interculturală / pentru diversitate.
Creşterea numerică şi procentuală a cadrelor didactice care valorifică rezultatele participării
la activităţile metodice şi ştiinţifice în activitatea didactică.
Diseminarea exemplelor de bună practică, aplicarea în activitatea didactică a competenţelor
dobândite în urma participării la activităţi metodice şi ştiinţifice.
Cel puţin 75% dintre cadrele didactice din şcoală, care au participat la programe de formare
şi / sau la activităţi metodice din domeniul educaţiei interculturale şi pentru managementul
diversităţii etnice pot dovedi că au aplicat în activitatea la clasă rezultatele participării la
formare, respectiv la activităţile metodice.
Satisfacţia majorităţii cadrelor didactice privind oportunitatea de a valorifica, în activitatea
de predare, învăţare, evaluare, participarea la activităţi metodice şi ştiinţifice.

CRITERIUL: b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate
Indicator de
Descriptori de calitate
performanţă
Subdomeniul 1: Revizuirea periodică a ofertei şcolii
1.1. Revizuirea
 Personalul şi categoriile relevante
ofertei
de beneficiari sunt implicate în
educaţionale şi a
revizuirea ofertei educaţionale şi a
proiectului de
proiectului de dezvoltare.
dezvoltare

 Benchmarking-ul” (compararea
cu buna practică în domeniu) este
utilizat pentru optimizarea ofertei
educaţionale şi a proiectului de
dezvoltare.

Ilustrări
 Personalul didactic al instituţiei de învăţământ de nivel antepreşcolar este implicat în
revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare instituţională prin „şedinţe de
brainstorming” în care se prezintă propunerile de îmbunătăţire.
 Părinţii sunt antrenaţi în revizuirea ofertei educaţionale prin consultări individuale şi de
grup (în cadrul şedinţelor cu părinţii).(Ex. acceptarea sugestiilor depuse la avizierul
creşei/grădiniţei/centrului de zi, la rubrica „Aşteptăm opiniile dumneavoastră în legătură
cu noile activităţi opţionale din unitatea de învăţământ antepreşcolar”).
 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare
 Dezvoltarea instituţională se realizează pe baza feedback-ului primit din partea
personalului şi a categoriilor relevante de beneficiari (preşcolari, părinţi, reprezentanţi ai
comunităţii locale).
 Optimizarea ofertei educaționale și a Proiectului de dezvoltare instituţională prin utilizarea
Benchmarking-ului”, (studiul proceselor, practicilor şi a metodelor folosite de organizaţiile
care obţin performanţă) în domeniul educaţiei timpurii, compararea cu exemplele de bună
practică.
 Bunele practici în dezvoltare şi educaţie timpurie promovate de organizaţii recunoscute la
nivel european (ISSA, EECERA, DECET etc.) şi internaţional sunt utilizate ca elemente
de referinţă în elaborarea şi optimizarea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare
instituţională.
 Utilizarea Benchmarking-ului facilitează cunoaşterea metodelor care favorizează obţinerea
unor performanţe şi conduc la revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare
instituţională.

CRITERIUL: c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a învăţării
Indicatori de
Descriptori de calitate
Ilustrări
performanţă
Subdomeniul 1: Optimizarea procedurilor de evaluare a învăţării
1.1. Existenţa şi  Furnizorul de educaţie revizuieşte  Furnizorul de educaţie timpurie, nivel antepreşcolar, revizuieşte procedurile de evaluare a
aplicarea
procedurile de evaluare a
rezultatelor învăţării pe baza analizei progresului individual înregistrat de la o etapă la alta,
procedurilor de
rezultatelor învăţării pe baza
pe fiecare dintre dimensiunile personalităţii copilului (intelectual-cognitiv, afectivoptimizare a
analizei progresului şi a feedatitudinal, psihomotric, al capacităţilor creative).
evaluării
back-ului obţinut de la
 Furnizorul de educaţie revizuieşte procedurile de evaluare a rezultatelor învăţării în urma
învăţării
beneficiarii relevanţi.
observării, înregistrării, analizării şi interpretării comportamentelor copiilor.
 Cadrele didactice revizuiesc procedurile de evaluare a rezultatelor învăţării pe baza
observării/determinării nivelului de atingere a obiectivelor educaţionale.
 Aprecierea progresului în învăţare se realizează prin raportare (în primul rând) la
performanţele personale ale copilului, urmărind comportamentele menţionate în
curriculum pentru educaţie timpurie de la 0 la 3 ani.
 Rezultatele evaluării sunt utilizate ca repere la nivelul deciziei pentru iniţierea, ameliorarea,
ajustarea şi eficientizarea intervenţiei educative. În funcţie de rezultatele obţinute, se
stabilesc planuri de intervenţie remediale sau de dezvoltare.
 Procedurile de evaluare a rezultatelor învăţării evidenţiază rezultatele pozitive pe care le-a
obţinut copilul în activitatea de învăţare de la o etapă la alta a dezvoltării sale şi va urmări
să-l motiveze şi stimuleze în crearea unei imagini de sine pozitivă.
 Furnizorul de educaţie revizuieşte procedurile de evaluare a rezultatelor învăţării în urma
feedback-ului obţinut din partea părinţilor.
 Furnizorul de educaţie utilizează
 Furnizorul de educaţie timpurie utilizează proceduri speciale de evaluare a abilităţilor,
proceduri speciale de evaluare şi
atitudinilor şi comportamentelor copilului conform cu particularităţile lui individuale .
de înregistrare a rezultatelor
 Evaluarea comportamentelor copiilor cu cerinţe educative speciale, integraţi în
evaluării pentru grupurile
învăţământul antepreşcolar, este corelată cu obiectivele urmărite în planurile
vulnerabile / în situaţie de risc.
individualizate de învăţare (programele curriculare individualizate, planurile de adaptare a
cerinţelor la grupă) şi cu tipurile de sprijin acordate în mod curent copilului.

 Furnizorul de educaţie utilizează
proceduri speciale de evaluare şi
de orientare pentru educabilii
capabili de performanţă.

 Beneficiarii relevanţi participă la
planificarea, realizarea şi
îmbunătăţirea procedurilor de
evaluare a rezultatelor învăţării.

 Cadrele didactice observă şi înregistrează comportamentul copiilor, depistând dificultăţile
şi întârzierile în dezvoltare şi în învăţare ale copiilor în raport de „Reperele fundamentale
în învăţare şi în dezvoltare timpurie”.
 Cadrele didactice informează în scris părinţii şi conducerea creşei/grădiniţei/centrului de zi
cu privire la întârzierile semnificative în dezvoltare ale anumitor copii.
 Unitatea de învăţământ antepreşcolar utilizează, cu acordul părinţilor, proceduri de
evaluare externă a dezvoltării preşcolarilor ce manifestă întârzieri semnificative în
dezvoltarea fizică, cognitivă, emoţională sau socială, realizată de specialişti.
 Identificarea copiilor capabili de performanţă (care demonstrează achiziţii și/sau abilităţi
potențiale, precum: capacitate intelectuală generală, aptitudine academică specifică, gândire
creativă sau productivă, capacitate de lider, arte vizuale şi reprezentative, capacitate
psihomotorie) şi utilizarea unor proceduri speciale pentru evaluarea rezultatelor şi
orientarea şcolară a acestora.
 Adaptarea metodelor de evaluare la posibilităţile aptitudinale, la nivelul posibilităţilor
cognitive, afective şi motrice, la ritmul şi la stilul de învăţare al copiilor capabili de
performanţă înaltă.
 Utilizarea instrumentelor de evaluare, probe, fişe de evaluare, cu grad de dificultate adaptat
particularităţilor individuale, specifice, în vederea îmbogăţirii şi aprofundării
competenţelor, exersării abilităţilor înalte şi formării comportamentelor specifice
determinării performanţelor.
 Evaluarea performanţelor copiilor cu înalte abilităţi se face pe baza unor criterii consistente
calitative, cantitative şi corelative.
 Părinţii participă la planificarea, realizarea şi îmbunătăţirea procedurilor de evaluare a
rezultatelor învăţării în urma: comunicării zilnice/săptămânale cu cadrele didactice;
informării sistematice privind evoluţia în dezvoltare şi în învăţare a copiilor; rapoartelor
lunare/semestriale primite (prezentate) privind progresul în dezvoltare şi în învăţare a
copiilor, din propriei iniţiativă şi/ sau la solicitarea verbală/scrisă a cadrelor didactice
 Părinţii sunt implicaţi în evaluarea „portofoliului copiilor” în baza unor criterii clare asupra
cărora au agreat împreună cu cadrele didactice la început de an şcolar.
 Cadrele didactice din învăţământul preşcolar participă la planificarea, realizarea şi

îmbunătăţirea procedurilor de evaluare a rezultatelor învăţării prin oferirea feedback-ului
privind pregătirea copiilor pentru integrarea în grădiniţă.
CRITERIUL: d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
Indicator de
Descriptori de calitate
performanţă
Subdomeniul 1: Evaluarea corpului profesoral
1.1. Evaluarea
 Evaluarea fiecărui cadru didactic
calităţii
se realizează folosind metode şi
activităţii
instrumente multiple (cel puţin
corpului
două metode şi / sau instrumente).
profesoral

 Evaluarea corpului
profesoral foloseşte indicatori
privind rezultatele obţinute şi
progresul educabililor.

Ilustrări
 Evaluarea fiecărui cadru didactic se realizează folosind metode şi instrumente multiple -cel
puţin două metode şi / sau instrumente, dintre care: fişa de evaluare a personalului didactic
(aprobată de ministerul de resort), care cuprinde autoevaluarea, evaluarea colegială,
evaluarea CA); interviul de evaluare în faţa CA, în care se va completa fişa finală de
evaluare; evaluarea competenţelor profesionale pe baza observaţiei în timpul activităţilor
educaţionale ( observaţii efectuate de director, de alte cadre didactice/ interasistenţă,
CEAC, responsabil comisei metodică); rapoarte scrise şi lucrări ştiinţifice; analiza unor
activităţi concrete, înregistrări video; „artefacte educaţionale” (suporturi de curs, auxiliare
curriculare, „postere” etc.
 Evaluarea fiecărui cadru didactic se realizează pe baza dovezilor prezentate, având un
caracter obiectiv şi transparent.
 Evaluarea fiecărui cadru didactic se realizează în funcţie de contribuţia adusă pentru
dezvoltarea instituţională şi promovarea unităţii de învăţământ antepreşcolar.
 Evaluarea corpului profesoral se realizează pe baza criteriilor de evaluare şi a indicatorilor
de performanţă privind rezultatele obţinute şi progresul copiilor: rezultatele obţinute de
copii la evaluările iniţiale, formative, sumative/finale; înregistrarea/consemnarea periodică
a progresului / regresului copiilor sub forma comportamentelor, „atinse” sau „în
dezvoltare”, pe domenii de dezvoltare; consemnarea rezultatelor în fişa psihopedagogică a
copilului; evaluarea rezultatelor învăţării.
 Evaluarea corpului profesoral foloseşte ca indicatori asigurarea transparenţei criteriilor, a
procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor de evaluare, utilizarea instrumentelor
de evaluare, promovarea autoevaluării şi interevaluării.

 Evaluarea corpului profesoral se
bazează pe feedback-ul obţinut de
la beneficiarii relevanţi.

 Evaluarea corpului profesoral
cuprinde recomandări privind
dezvoltarea profesională
ulterioară.

 Evaluarea corpului profesoral se bazează pe feedback-ul obţinut de la beneficiarii relevanţi:
copii (feedback privind comunicarea şi relaţionarea, empatia, expresivitatea, toleranţa ş.a);
părinţi (feedback privind evaluarea competenţei de comunicare, evaluarea atitudinii şi a
comportamentului faţă de copii, evaluarea pregătirii activităţilor în creşă/grădiniţă/centru
de zi, evaluarea în raport de progresele înregistrate de copii ş.a.); reprezentanţii comunităţii
locale (evaluarea competenţelor psiho - sociale, organizatorice în derularea activităţilor
extracurriculare); cadrele didactice, profesori din învăţământul preşcolar (feed-back în
legătură cu nivelul de dezvoltare al copiilor pentru integrarea cu succes în activităţile
grădiniţe).
 Utilizarea rezultatelor evaluării cadrelor didactice în alcătuirea planurilor personale de
remediere / de perfecţionare.
 Strategia de dezvoltare profesională a unităţii de învăţământ antepreşcolar are la bază
concluziile evaluării corpului profesoral.
 Evaluarea corpului profesoral are ca finalitate asigurarea unui sistem motivaţional care să
determine creşterea performanţelor profesionale individuale ( încurajează construirea unor
cariere didactice de succes).

CRITERIUL: e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
Indicator de
Descriptori de calitate
Ilustrări
performanţă
Subdomeniul 1: Optimizarea accesului la resursele educaţionale
1.1. Optimizarea  Furnizorul de educaţie
 Furnizorul de educaţie timpurie demonstrează progres, în ultimii trei ani / de la ultima
accesului la
demonstrează progres, în ultimii
evaluare externă, în planificarea, realizarea şi îmbunătăţirea accesului la resursele
resursele
trei ani / de la ultima evaluare
educaţionale prin creşterea numărului de materiale şi mijloace de învăţământ, dotări
educaţionale
externă, în planificarea, realizarea
realizate prin PRET (Proiectul pentru Reforma Educaţiei Timpurii) şi PETI (Proiectul de
şi îmbunătăţirea accesului la
Educație Timpurie Incluzivă).
resursele educaţionale pentru
 Unitatea de învăţământ antepreşcolar demonstrează progres, în ultimii trei ani / de la ultima
beneficiarii relevanţi.
evaluare externă, în planificarea, realizarea şi îmbunătăţirea accesului la resursele
educaţionale în conformitate cu Standardele privind materialele de predare-învăţare în

educaţia timpurie.
 Creşterii satisfacţiei cadrelor didactice, a copiilor şi a părinţilor în ceea ce priveşte
îmbunătăţirea accesului la resursele educaţionale.
CRITERIUL: f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii
Indicator de
Descriptori de calitate
performanţă
Subdomeniul 1: Constituirea şi actualizarea bazei de date
1.1. Constituirea  Informaţiile referitoare la nivelul

bazei de date a
de îndeplinire a indicatorilor
unităţii de
naţionali privind educaţia (SNIE)
învăţământ
şi a celor cuprinşi în standardele
de naţionale sunt colectate,
analizate şi utilizate în activitatea
managerială.


 Baza de date a unităţii şcolare
privind nivelul de realizare a
standardelor şi standardelor de
referinţă este actualizată periodic.





 Furnizorul de educaţie
demonstrează progres, în ultimii
trei ani / de la ultima evaluare



Ilustrări
Informaţiile referitoare la nivelul de îndeplinire a indicatorilor naţionali privind contextul
demografic, social şi economic sau a indicatorilor naţionali privind accesul şi participarea
la educaţie şi formare profesională – dezvoltare şi educaţie timpurie (rata de cuprindere a
copiilor în învăţământul antepreşcolar, durata medie de frecventare a învăţământului
antepreşcolar, ponderea copiilor intraţi în învăţământul preşcolar şi care au frecventat
învăţământul antepreşcolar) sunt colectate, analizate şi utilizate în managementul strategic
şi operaţional.
Informaţiile referitoare la gradul de îndeplinire a indicatorilor cuprinşi în standardele
naţionale sunt colectate, analizate şi utilizate în proiectarea documentelor manageriale.
Informaţiile referitoare la gradul de îndeplinire a indicatorilor cuprinşi în standardele
naţionale sunt colectate, analizate şi utilizate în luarea deciziilor strategice la nivel
instituţional.
Baza de date a creşei/grădiniţei/centrului de zi cuprinde toţi indicatorii incluşi în
standardele de acreditare şi de referinţă.
Baza de date este actualizată cel puţin semestrial pe baza rezultatelor monitorizării
proceselor şi activităţilor din creşă/grădiniţă/centru de zi.
Baza de date a creşei/grădiniţei/centrului de zi cuprinde informaţii relevante privind gradul
de îndeplinire a standardelor de acreditare şi a standardelor de referinţă.
Unitatea de educaţie timpurie, nivel antepreşcolar demonstrează progres, în ultimii trei ani /
de la ultima evaluare externă, în privinţa cuprinderii, în baza de date, a informaţiilor
referitoare la indicatorii de calitate din standardele naţionale.

externă, în privinţa cuprinderii, în
baza de date a unităţii şcolare, a
informaţiilor privind
îmbunătăţirea calităţii educaţiei.

 Unitatea de educaţie timpurie, nivel antepreşcolar demonstrează progres, în ultimii trei ani /
de la ultima evaluare externă, în privinţa cuprinderii, în baza de date, a informaţiilor
colectate pe baza rezultatelor obţinute în urma aplicării planurilor anuale de îmbunătăţire a
calităţii.
 Unitatea de educaţie timpurie, nivel antepreşcolar demonstrează progres, în ultimii trei ani /
de la ultima evaluare externă, în privinţa cuprinderii, în baza de date, a informaţiilor
colectate pe baza rezultatelor obţinute în urma aplicării de chestionare la beneficiarii
relevanţi.

CRITERIUL: g) Transparenţa informaţiei de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi
calificările obţinute

Indicator de
performanţă

Descriptori de calitate

Ilustrări

Subdomeniul 1: Asigurarea accesului la informaţie al persoanelor şi instituţiilor interesate
1.1. Asigurarea
 Furnizorul de educaţie
 Furnizorul de educaţie timpurie demonstrează progres, în ultimii trei ani/ de la ultima
accesului la
demonstrează progres, în ultimii
evaluare externă, în desfăşurarea eficientă a activităţii de relaţii publice.
oferta
trei ani / de la ultima evaluare
 Numărul sporit de informaţii apărute în presă scrisă şi pe Internet privind implicarea
educaţională a
externă, în planificarea, realizarea
creşei/grădiniţei/centrului de zi în proiecte educaţionale, parteneriate, concursuri ş.a.
şcolii
şi îmbunătăţirea activităţii de
 Numărul informaţiilor instituţionale privind acţiunile desfăşurate în creşă/grădiniţă/centru
relaţii publice.
de zi, raportările către instituţiile în drept ş.a.
 Unitatea de educaţie timpurie, nivel antepreşcolar demonstrează progres, în ultimii trei ani /
de la ultima evaluare externă, în planificarea, realizarea şi îmbunătăţirea activităţii de relaţii
publice, prin realizarea unui centru de informare şi documentare pentru părinţi şi pentru
cadre didactice , CRED, CDI.
 Unitatea de educaţie timpurie, nivel antepreşcolar, demonstrează progres în ultimii trei ani/
de la ultima evaluare externă, în planificarea, realizarea şi îmbunătăţirea activităţii de relaţii
publice, prin promovarea informaţiilor de interes general pe site-ul

 Procedurile de acces al
persoanelor interesate la
informaţiile de interes public sunt
simple, transparente şi
îmbunătăţite periodic.





 Feedback-ul obţinut de la
beneficiarii relevanţi este utilizat
pentru optimizarea ofertei
educaţionale.





creşei/grădiniţei/centrului de zi sau /şi în revista acesteia.
Procedurile de acces al persoanelor interesate la informaţiilede interes public sunt simple,
transparente şi îmbunătăţite periodic prin noi forme de prezentare (altele decât cele iniţiale,
ex. prezentări la Târgul ofertelor educaţionale, Ziua porţilor deschise ş.a).
Procedurile de acces al persoanelor interesate la informaţiile de interes public sunt
îmbunătăţite asigurând disponibilitatea în format scris (la afişier, sub formă de broşuri sau
electronic - CD, pagină de Internet) a informaţiilor comunicate din oficiu.
Existenţa unui raport anual privind activitatea de relaţii publice şi accesul la informaţiile de
interes public.
Feedback-ul obţinut de la părinţi în ceea ce priveşte dezvoltarea fizică, emoţională, socială
şi cognitivă a antepreşcolarilor este utilizat pentru optimizarea ofertei educaţionale.
Feedback-ul obţinut de la cadrele didactice din nivelul de învăţământ preşcolar în ceea ce
priveşte pregătirea pentru grădiniţă a antepreşcolarilor este utilizat pentru optimizarea
ofertei educaţionale.
Feedback-ul obţinut de la părinţi, de la membrii comunităţii locale şi de la reprezentanţii
autorităţilor locale în ceea ce priveşte calitatea serviciilor oferite de creşă/grădiniţă/centrul
de zi este utilizat pentru optimizarea ofertei educaţionale.

CRITERIUL: h) Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii, conform legii

Indicator de
performanţă

Descriptori de calitate

Ilustrări

Subdomeniul 1: Funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii
1.1. Constituirea  Structurile responsabile cu
 Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii elaborează semestrial şi anual planuri de
şi funcţionarea
evaluarea internă a calităţii
acţiune, proceduri, rapoarte şi instrumente de lucru pe care le propune apoi spre aprobare
structurilor
funcţionează eficient şi continuu.
consiliului de administraţie;
responsabile cu
 Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii se întruneşte cel puţin lunar şi monitorizează
evaluarea
gradul de realizare a obiectivelor din planul operaţional în vederea asigurării calităţii în

internă a
calităţii


 Măsurile de îmbunătăţire a
calităţii recomandate de
structurile responsabile cu
evaluarea internă a calităţii sunt
puse în aplicare de către
conducerea unităţii şcolare.





 Conducerea şcolii demonstrează
preocupare pentru alocarea
resurselor necesare funcţionării
structurilor de evaluare internă a
calităţi (materiale, financiare,
umane etc.).

 Reprezentanţii desemnaţi ai
beneficiarilor relevanţi participă
sistematic la activitatea
structurilor responsabile cu
evaluarea internă a calităţii.

unitatea de educaţie timpurie.
Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii întocmeşte anual raportul de evaluare internă a
calităţii şi propune un plan de îmbunătăţire a calităţii pe baza priorităţilor identificate în
urma procesului de autoevaluare instituţională.
Conducerea unităţii de învăţământ antepreşcolar a constituit un grup de lucru pentru
aplicarea măsurilor de îmbunătăţire recomandate de CEAC.
Grupul de lucru constituit (coordonat de un membru CEAC) pune în aplicare măsurile de
îmbunătăţire: modificarea, optimizarea, remediere neconformităţilor constatate (Ex.
revizuirea proiectului de dezvoltare instituţională ( sau a altor documente programatice,
proceduri, după caz).
Directorul unităţii de învăţământ antepreşcolar monitorizează şi evaluează gradul de
îndeplinire a remedierilor recomandate de CEAC.

 Conducerea creşei/grădiniţei/centrului de zi manifestă interes pentru alocarea unor fonduri,
din surse bugetare/extrabugetare, în vederea acordării de stimulente financiare membrilor
comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii.
 Conducerea creşei/grădiniţei/centrului de zi manifestă interes pentru asigurarea resurselor
materiale (consumabile) necesare bunei desfăşurări a activităţii comisiei de evaluare şi
asigurare a calităţii.
 Conducerea creşei/grădiniţei/centrului de zi manifestă interes pentru asigurarea spaţiului, a
logisticii şi a mijloacelor tehnice necesare bunei desfăşurări a activităţii comisiei de
evaluare şi asigurare a calităţii.
 Reprezentanţii desemnaţi ai beneficiarilor relevanţi participă sistematic la activitatea
structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii conform precizărilor din
regulamentul de funcţionare (propriu).
 Reprezentanţii desemnaţi ai beneficiarilor relevanţi participă sistematic la activitatea
structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii pe baza convocatorului întocmit de
coordonator.
 Reprezentantul părinţilor (inclusiv reprezentantul minorităţilor naţionale/unde este cazul)
participă activ la întâlnirile de lucru ale comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.

