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DIRECTOR: 

Tatiana VIȘNIOVAIA 
 

COORDONATOR: 

Emilia USATÎI 
Şef-secţie pentru asigurarea calităţii  

________________________ 

 

RAPORTUL SEMESTRIAL DE ACTIVITATE 

al Comisiei de Evaluare Internă a Calității pentru semestrul I al anului de studii 2016-2017 

Acțiuni Subacțiuni Indicatori de produs / rezultat 
Termen de 

realizare 
Responsabili 

Nivel de realizare 

Descriere succintă 

DOMENIUL: ELABORAREA CURRICULELOR ÎN CONCORDANŢĂ CU  FINALITĂŢILE  DE STUDIU, EXPRIMATE ÎN COMPETENŢE  

TRANSVERSALE ŞI PROFESIONALE,  REFLECTATE ÎN  PROFILUL OCUPAŢIONAL AL  FIECĂRUI DOMENIU DE FORMARE 

PROFESIONALĂ ÎN PARTE 

Ținta strategică nr.1: Asigurarea calității învățămîntului prin prisma perfecționării, raționalizării și compatibilizării curriculelor la unitățile de curs 

1.1 Evaluarea 

procesului de proiectare 

și realizare a 

curiculumurilor în 

concordanță cu 

standardul profesional 

pentru fiecare domeniu 

de formare 

profesională. 

Evaluarea curriculelor cu 

scopul de a verifica dacă 

competenţele profesionale 

specifice şi unităţile de 

învăţare sunt formulate în 

concordanță cu standardul 

profesional pentru fiecare 

domeniu de formare 

profesională. 

Curricule elaborate conform 

criteriilor stabilite de Ghidul 

practic de elaborare a 

curriculumului pentru învăţămîntul 

profesional tehnic postsecundar şi 

postsecundar nonterţiar, a căror 

competenţe profesionale specifice 

şi unităţi de învăţare să reflecte 
standardele profesionale pentru fiecare 

domeniu de formare profesională 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.09 – 

12.10.2016 

 

 

 

 

 

Șefii de catedră 

Cadrele 

didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliona Taşnic 

 

Realizat 

 

 

 

 

 

În anul de studii 2016 – 2017 

la catedra respectivă s-au 

planificat a fi elaborate 11 

curricule pe unităţi de curs. 

În urma evaluării s-a constat că 

toate 11 curricule au fost 

elaborate şi corespund 
cerinţelor solicitate. 

Catedra:  

Asistenţă socială şi 

psihologie 

Specialitatea Asistenţă 

socială 

 

 

 

 

 

 
 Concepte fundamentale ale 

asistenței sociale 

 Consilierea în asistența socială și 

terapia familiei 

 Educația incluzivă 
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Specialitatea 

Secretriat – birotică 

 

 

Specialitatea 
Servicii admnistrative și de 

secretariat 

 Psihologia generală 

 Psihologia generală 

 Științe ale educației 

 Asistența socială a copiilor şi 

tineretului 

 Ludoterapia 

 

 Dreptul familiei și acte de stare 

civilă 

 Protecția juridică a drepturilor 

omului 

 

 Psihologia comunicării 

 

Catedra:Pedagogie şi 

didactici particulare 

Specialitatea:  

Pedagogie preşcolară  

 

 

 

 

 

 

Specialitatea 
Servicii admnistrative și de 

secretariat 

Specialitatea: Coregrafie 

 

 

 

 

 

 Didactica educației preșcolare I 

 Didactica educației preșcolareII 

 Educația tehnologică 

 Istoria artelor 

 Cunoașterea  mediului și cultura 

ecologică 
 Practica probe-arii curriculare 

 Practica psihopedagogică 
 Istoria culturii și civilizației 

 
 

 Psihologia generală 

 Pedagogie 
 Istoria artelor 
 

12.09 – 

12.10.2016 

 

Liliana 

Ghidirim 

S-au planificat a fi elaborate 11 

curricule pe unităţi de curs, 

dintre care toate  corespund 
cerinţelor solicitate. 

Catedra: Filologie și științe 

socioumane 

 

Specialitatea: Secretariat-

birotică 

 

 

 

 Cultura comunicării 

 

12.09 – 

12.10.2016 

 
Maria Pînzari 

S-au planificat a fi elaborate 6 

curricule pe unităţi de curs, 

dintre care toate  corespund 
cerinţelor solicitate. 
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Specialitatea: Pedagogie 

preșcolară 

 

 

 

Specialitatea: Coregrafie 

Specialitatea: Canto 

 Dezvoltarea limbajului şi a 

comunicării 

 Literatura pentru copii în 

instituţiile preşcolare I 

 Tehnici de comunicare 

 Măiestria actorului 

 Arta vorbirii 

Catedra: 

Ştiinţe exacte şi natural 

Specialitatea: Secretariat – 

birotică 

Specialitatea: Servicii 

administrative și de 

secretariat 

Specialitatea: Pedagogie 

preșcolară 

Specialitatea: Asistență 

social 

 

Specialitatea: Turism 

 

 

Profil: Arte 

 

 

 Tehnologii informaționale în 

comunicare 

 Decizii pentru modul sănătos de 

viață 

 

 Decizii pentru modul sănătos de 

viață 

 Administrarea calculatoarelor și 

a rețelelor 

 Anatomia, fiziologia omului 

 Decizii pentru modul sănătos de 

viață 

 Bazele activității turistice 

 Decizii pentru modul sănătos de 

viață (3 curricule, în funcție de 

calificarea din planul de învățămînt) 

12.09 – 

12.10.2016 

 

Veronica 

Melnic 

În cadrul catedrei respective s-

au planificat a fi elaborate 8 

curricule pe unităţi de curs. 

În urma verificării  constatăm 

că toate corespund cerinţelor 

solicitate. 

Catedra: Limbi străine 

Specialitatea: Turism 

 Limba străină II aplicată în 

turism 
12.09 – 

12.10.2016 
Veronica 

Strelciuc 

O curriculă a fost planificată 

pentru elaborare pentru I 

jumătate a anului de studii 

2016-2017. A fost elaborată și 

evaluată şi corespunde 

cerințelor solicitate. 

Catedrele: 

Dirijat coral şi coregrafie 

Muzică instrumental 

Specialitatea: Interpretare 

instrumental 

 

 

 

18 curricule 

 

12.09 – 

12.10.2016 

 
Irina Arbuz 

La catedrele respective pentru 

anul de studii 2016-2017             

(I jumătate) au fost planificate 

pentru elaborare 58 curricule 

dintre care au fost evaluate şi 
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Specialitatea: Dirijat coral 

Specialitatea: Canto 

Specialitatea: Coregrafie 

12 curricule 

13 curricule 

15 curricule 

(Anexa nr. 1) 

corespund cerinţelor 51, iar 7 

sunt în proces de elaboare. 

1.2 Evaluare numărului 

de ore din cadrul 

curriculelor (contact 

direct: prelegeri, 

practice, laborator și 

studiu individual) 

prevăzute de planurile 

de învățămînt aprobate 

de ME pentru anul de 

studii 2016-2017. 

Evaluarea compartimentelor 

din curricule: administrarea 

disciplinei / modulului şi 

repartizarea orientativă a 

orelor pe unităţi de 

învăţare, pentru a verifica 

dacă coincid cu planurile de 

învăţămînt pe specialităţi. 

Numărul de ore din administrarea 

disciplinei / modulului şi 

repartizarea orientativă a orelor pe 

unităţi de învăţare coincide cu 

numărul de ore din planul de 

învățămînt. 

12.09 – 

12.10.2016 

 

Membrii 

CEIAC 

Realizat 

Din numărul total de curricule 

95, la punctele: administrarea 

disciplinei / modulului şi 

repartizarea orientativă a 

orelor pe unităţi de învăţare nu 

s-au depistat erori 

semnificative, unde au apărut 

lacune au fost corectate.   

1.3 Evaluarea asigurării 

unităților de curs cu 

suporturi curriculare. 

Studierea resurselor 

didactice recomandate 

elevilor, din curriculele 

evaluate. 

Existența resurselor didactice 

recomandate elevilor, în vederea 

însușirii conținutului unității de 

curs. 

12.09 – 

12.10.2016 

 

Membrii 

CEIAC 

Realizat  

Toate curriculele evaluate 

conţin resurse didactice 

recomandate elevilor cu 

specificarea locului în care pot 

fi consultate şi numărul de 

exemplare disponibile. 

DOMENIUL: DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR PRIVIND UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR MODERNE DE ÎNVĂŢARE ŞI 

COMUNICARE CARE VOR  CONTRIBUI LA  MODERNIZAREA  DEMERSULUI DIDACTIC ŞI MAXIMIZAREA POTENŢIALITĂŢILOR 

ELEVILOR. 

Ținta strategică nr. 2: Asigurarea procesului instructiv educativ în spiritul formării unor elevi de valoare, a căror pregătire profesională să răspundă 

exigențelor pieții muncii 

2.1 Aplicarea unui 

chestionar cadrelor 

didactice care 

măsoară gradul 

realizării demersului 

didactic activ-

participativ, care 

încurajează 

creativitatea și 

folosirea la maximum 

Cercetarea chestionarelor cu 

scopul evaluării gradului de 

realizare a demersului 

didactic activ-participativ,  

modului de încurajare a 

creativității și folosirea la 

maximum a potențialităților 

elevilor. (Anexa nr.1) 

Rezultate corect  

analizate și estimate  

12.10 – 

05.11.2016 

Membrii 

CEIAC 

Cadrele 

didactice 

 

Realizat 

Au fost supuşi autoevaluării 42 

de cadre didactice. Nu au fost 

supuse autoevaluării profesorii 

de la profilul Arte, dat fiind 

faptul că procesul didactic este 

unul individualizat.   

 

Catedrele:  

 100%  din cadre didactice 

utilizează în proiectarea sa 

12.10 – 

05.11.2016 

Membrii 

CEIAC 

Realizat 

Analîzînd rezultatele am 
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a potențialităților 

elevilor. 

Asistenţă socială şi 

psihologie 

Pedagogie şi didactici 

particulare 

Filologie și științe 

socioumane 

Ştiinţe exacte şi naturale 

Limbi străine 

 

 

diverse resurse de instruire și 

TIC –ul 

 

 Elevii  au  un rol activ în  

procesul de învățare la 100% 

din cei chestionați. 

 

 Caracterul aplicativ al învățării 

și formarea competențelor 

specifice la elevi  este asigurat 

de către toți profesorii 

chestionați, ce constituie 100%. 

 Transparența criteriilor și 

procedurilor de evaluare a 

rezultatelor învățării: 

 este asigurată de majoritatea 

cadrelor didactice, cu o 

valoare egală cu 85,3% 

 4,9% susțin că nu asigură 

transparență procedurilor de 

evaluare 

 9,8% cadre didactice nu au 

răspuns la întrebarea dată.  

 

 Proiectarea demersului didactic 

este: 

  foarte eficientă  la 17,2% 

din numărul total de 

chestionați,   

 eficientă  la 78%   

 slab eficientă la 2,4%.  

estimat că toți profesorii pun 

accent pe învățarea activă, 

centrată pe elev și sprijinirea 

învățării, utilizînd strategii 

didactice care asigură 

caracterul aplicativ al 

învățării, diverse resurse de 

instruire și TIC – ul. 

Deasemenea la elevi, sunt 

formate deprinderi de studiu 

individual dar și în echipă. 

 

În ceea ce  privește nivelul de 

cunoaștere a calculatorului este 

binevenit faptul că la punctele: 

”Scăzut” și 

”Nu cunosc calculatorul”  

răspunsurile înregistrate 

constituie un procent mic 

(4,9%).  

La acest item s-au autoevaluat și 

profesorii de la profilul Arte. 
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 un cadru didactic, ceea ce 

constituie 2,4%, nu s-a 

autoevaluat. 

 

 Nivelul de cunoaștere a 

calculatorului de către cadrele 

didactice chestionate constituie: 

 Avansat – 29,3%, 

 Mediu – 65,8% 

 Scăzut  – 4,9%. 

2.2 Analiza 

concordanței dintre 

rezultatele obținute în 

urma chestionării 

cadrelor didactice și a 

fișelor de evaluare a 

actului didactic de 

către administrația 

instituției. 

Studierea  concordanței 

rezultatelor chestionarelor 

aplicate cadrelor didactice și 

elevilor anului II,III, IV de 

studii. (Anexa nr.2) 

 

Datele obţinute au demonstrat că 

răspunsurile menţionate de către 

profesori şi cele completate de către 

elevi nu atestă  divergențe 

semnificative, respectiv în cadrul 

procesului instructiv-educativ se 

pune accent pe: învățarea activă, 

învăţarea centrată pe elev și 

sprijinirea învățării. (Anexa nr.3) 

12.10 – 

05.11.2016 

 

Irina Arbuz 

Realizat 

Pentru a suprapune 

răspunsurile cadrelor didactice 

cu cele ale elevilor în ceea ce 

priveşte asigurarea unui act 

didactic de calitate   au fost 

chestionaţi 93 de elevi. 

Ținta strategică nr.3: Evaluarea calității produsului finit 

3.1 Urmărirea traseului 

profesional al 

absolvenților și 

evaluarea gradului de 

angajare în cîmpul 

muncii. 

1. Cercetarea numărului 

total de absolvenţi – 

sesiunea 2016. 

Elevii promoției 2015-2016: 

Total absolvenţi 160: 

129 buget/31 contrac 

 

12.09 – 

12.10.2016 

 

Şef secţie  

didactică 

Liliana 

Ghidirim 

Realizat 

2. Analiza statistică a 

absolvenţilor angajaţi în 

cîmpul muncii. (Anexa.nr.4) 

 

Specialitatea: 

Pedagogia preşcolară 

34 absolvenţi  

Angajaţi în cîmpul muncii pe 

specialitate  

 

 
13 elevi ceia ce constituie 31%, un 

elev fiind angajat în alt domeniu. 

Din numarul total de elevi 2 

persoane fiind în concediu pentru 

îngrijirea copilului ceaia ce 

constituie 4,8 procente. 

Neangajati -  8 elevi /19% 

Cinci elevi fiind plecați  peste 

hotare ceia ce presupune12%. 

Pedagogia învăţămîntului 

primar 

10 elevi sunt angajați în cîmpul 

muncii pe specialitate ceia ce 

Din numărul total de elevi 4 

elevi  fiind neangajati -  9,75 % 
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41 absolvenţi 

 

alcătuiește 29 %, din ei 1 este 

angajat în alt domeniu. 

Doi elevi fiind plecați  peste 

hotare ceia ce presupune 5%. 

Asistenţa socială 

35 absolvenţi  

La specialitatea dată procentul de 

angajare  este foarte mic deoarece 

s-au angajat  doar 4 persoane ceea 

ce presupune  11,42%. Din ei doar 

1 s-a angajat  pe specialitate. 

7 elevi sunt neagajați alcătuind 

20 %  și patru sunt plecați 

peste hotare - 11 %. 

Secretariat-birotică 

26 absolvenţi  

 

La specialitatea Secretariat – 

birotică pe specialitate nu s-a 

angajat nici un elev, doi s-au 

angajat în alt domeniu cea ce 

presupune 7% din numărul total de 

elevi. 

Din numărul total de elevi 7 

sunt neangajați 26,9 %, doi 

sunt plecați peste hotare. 

Coregrafie 

10 absolvenţi  

 

La specialitatea dată nu s-a angajat 

nici un elev. 

Din numarul total de elevi 2 

persoane fiind în concediu 

pentru îngrijirea copilului ceaia 

ce constituie 14 procente. 

Neangajati -  1 elevi  - 7% . 

Doi  elevi fiind plecați  peste 

hotare ceia ce presupune 14 

procente. 

Instruire muzicală 

14 absolvenţi  

Doi elevi s-au angajat cea ce 

constituie 14%. 
 

3. Determinarea numărului 

de elevi care își continuie 

studiile 

Numărul real al elevilor 

înmatriculați la studii. 
Realizat 

Specialitatea: 

Pedagogia învăţămîntului 

primar 

41 absolvenţi  

Continuă studiile la zi  21 elevi –

cea ce presupune 51 de pocente 

Continuă studiile F/F -12 elevi -35 

de procente 

Din ei opt sunt angajați în 

cîmpul muncii pe specialitate. 

Doi își continuie studiile pe 

specialitate. 

Pedagogia preşcolară 

34 absolvenţi 

 

Își continuă studiile la zi 5 elevi -

12%  
Continuă studiile F/F -13 elevi -

31% 

11 elevi care își continuie 

studiile la fară frecvență sunt 

angajați în cîmpul muncii pe 

specialitate.  

Asistenţa socială 

35 absolvenţi  

La specialiatatea dată observăm un 

număr mare de elevi care își 

Un elev fiind înregistrat la 

Oficiul Forțelor de Muncă. 
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 continuie studiile la zi - 12 elevi 

ceia ce constituie 34 de procente, 

și la fără frecvență fiind 9 elevi – 

25%. 

Doi elevi își continuie studiile 

pe specialitate. 

Secretariat-birotică 

26 absolvenţi  

 

11 elevi își continuie studiile la zi 

ceia ce presupune 42 % și 4  sunt 

înscriși la F/F – 15%. 

Trei elevi sunt înscriți la 

cursuri de contabil. 

Partu elevi își continuie studiile 

pe specialitate.  

Coregrafie 

10 absolvenţi  

 

Își continuă studiile la zi 4 elevi - 

10 % din numărul total de elevi 

Continuă studiile F/F -1 elev -10 

%. 

Din toți cei care își continuă 

studiile doar unul pe 

specialitate. 

Instruire muzicală 

14 absolvenţi  

 

Din numărul total de elevi 8 își 

continuie studiile la zi - adică 57 % 

și 5 la F/F- 35%. 

Un elev este angajat pe 

specialitate și își continuie 

studiile la F/F. Din toți cei care 

își continuă studiile doar doi le 

continuie  pe specialitate. 

3.2 Creșterea ratei de 

participare la 

educație și asigurarea 

egalității șanselor prin 

prevenirea și 

combaterea 

fenomenului 

absenteismului și 

abandonului școlar. 

Analiza fișelor de 

monitorizare a absențelor 

nemotivate pe grupe, 

completate de diriginți. 

(Anexa nr.5) 

Nivelul absenteismului școlar în 

colegiu pe specialități 
12.09 – 

07.12.2016 

Membrii 

CEIAC 

Diriginții 

 

 

Realizat 

Specialitatea: 

Asistență socială 

Total elevi – 199 elevi 
 

 Septembrie - 21 elevi 

 Octombrie – 22 elevi 

 Noiembrie – 23 elevi 

(lista elevilor se anexeză:  

Anexa nr.6) 

 
Tașnic Aliona 

Arbuz Irina 

Analizînd fişele de 

monitorizare a absențelor 

nemotivate pe grupe am 

observat că lipsesc de la ore 

(cel puţin 5 ore pe săptămînă 

nemotivat) aceiaşi elevi de la o 

lună la alta. 

Respectiv măsurile pe care le-

au întreprins diriginţii au fost: 

 discuţii cu părinţii 

 discuţii individuale 

 telefonarea părinţilor 

 invitarea părinţilor la 

şcoală  
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 propuneri pentru sancțiuni 

administrative 

 atenţionări 

 discuţii cu administraţia 

Este binevenit faptul că există 

grupe în care practic nu se 

absentează nemotivat gr. 23a și 

13a 

 

 

 

 

Specialitatea: 

Pedagogie preşcolară 

 

Total elevi – 144 elevi 

 Septembrie – 3 elevi 

 Octombrie – 15 elevi 

 Noiembrie – 7 elevi 

Total – 25 elevi 

12.09 – 

07.12.2016 

Pînzari Maria 

Melnic 

Veronica 

În cadrul situaţiilor cu elevii ce 

au acumulat un număr de 5 

absenţe nemotivate şi mai 

mult, săptămînal, s-au 

desfăşurat discuţii individuale, 

cu părinţii, în cadrul consiliului 

elevilor, de asemenea la nivel 

de grupă, secţie didactică şi 

chiar de administraţie. 

 Astfel 3 elevi de la anul II au 

fost exmatriculaţi, din motivul 

acumulării de absenţe 

nemotivate. 

E de menţionat faptul că există 

grupe de elevi care nu 

absentează esenţial: grupa 31b. 

 

 

 

 

Specialitatea: 

Secretariat – birotică  

 

Total elevi – 104 elevi 

 Septembrie – 4 elevi 

 Octombrie – 16 elevi 

 Noiembrie – 16 elevi 

Total – 36 elevi 

12.09 – 

07.12.2016 

Ghidirim 

Liliana Melnic 

Veronica 

S-au desfăşurat discuţii 

individuale, cu părinţii, în 

cadrul consiliului elevilor, de 

asemenea la nivel de grupă, 

secţie didactică şi chiar de 

administraţie.  

Ca urmare au fost aplicate 

avertizări, mustrări pentru 

acumulărea absenţelor 

nemotivate. 
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Specialitatea: 

Instruire muzicală 

Coregrafie   

 

Total elevi – 86 elevi 

 Septembrie – 7 elevi 

 Octombrie – 9 elevi 

 Noiembrie – 6 elevi 

Total – 22 elevi 12.09 – 

07.12.2016 

Streliciuc 

Veronica 

Elevii de la specialitatea cu 

profil Arte au acumulat un 

număr considerabil de absenţe 

nemotivate, realizîndu-se 

discuţii individuale, cu părinţii, 

în cadrul consiliului elevilor, 

înaintîndu-se demersuri pentru 

mustrări şi chiar exmatriculare, 

în cazul lui Bantîş Alexandru. 

Totuşi elevii de la anul I, grupa 

15/16, nu au persoane care să fi 

acumulat absenţe nemotivate. 

 

DOMENIUL: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

 

Ținta strategică nr. 4: Asigurarea managementului resurse umane 

 

 

4.1. Analiza 

documentației 

personalului 

instituției 

 

 

 

 

 

 

 

Verificarea: 

 dosarelor personale ale 

angajaților 

 fișa de post 

Gradul de completare și înregistrare 

corectă a dosarelor angajaților cu 

documentația necesară 

 

09.11 – 

07.12.2016 

 

Aliona Taşnic 

Realizat 

 

 

 Personal de conducere 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total angajați – 8 persoane 

 

 Cererea și ordinul de angajare 

în funcție - înregistrate  la  

100 %  

 Contract individual de muncă și 

acord adițional - detectate la 

100% 

 Fișa de post - 100 % 

În urma verificării dosarelor 

personalului de conducere nu 

au fost înregistrate abateri 

esențiale, cu excepția 

următoarelor momente: 

 copia suplimentelor la 

diplome – 70 % lipsă; 

 fișa personală nu este 

completată cu informații 

curente; 

 lipsa documentelor cu 

privire la schimbarea 

numelui, a certificatelor  de 

naștere a copiilor minori. 
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 Catedra:  

Asistenţă socială şi 

psihologie 

Total angajați – 4 persoane 

 

 Cererea și ordinul de angajare 

în funcție - înregistrate  la 100 

%  

 Contract individual de muncă și 

acord adițional - detectate la 

100% 

 Fișa de post - 100 % 

 

Ca şi la alte categorii de 

angajaţi sunt lipsă următoarele 

documente: 

 copia suplimentelor la 

diplome – 3 persoane; 

 documente cu privire la 

schimbarea numelui; 

 copia certificatelor  de 

naștere a copiilor minori. 

Respectiv fişa personală este 

necesar de revăzut pentru a fi 

completată cu informaţiile 

curente. 

 Angajaţi care se află în 

concediu de maternitate 

Total angajați – 12 persoane 

 

 Cererea și ordinul de angajare 

în funcție - înregistrate  la  

100 %  

 Contract individual de muncă și 

acord adițional - detectate la 

100% 

 Fișa de post - 100 % 

Analizînd dosarele personale 

ale angajaţilor aflaţi în 

concediu de maternitate se 

poate de menţionale că acestea 

sunt complete cu excepţia 

faptului că la un angajat 

lipseşte documentenaţia cu 

privire la schimbarea numelui 

şi respectiv copia buletinului 

pe nou – Cobizev Anna. 

 Personal didactic 

Total angajați – 2 persoane 

 

Dosarele sunt completate cu: 

 Cererea și ordinul de angajare 

în funcție  

 Contract individual de muncă și 

acord adițional  

 Fișa de post  

 

Cele 2 dosare verificate sunt 

completate cu toată 

documentaţia necesară. 

La capitolul - fișă personală - 

nu este completată cu 

informații curente. 

 Personal auxiliar 

Total angajați – 36 persoane 

 

 Cererea și ordinul de angajare 

în funcție - înregistrate  la  

09.11 – 

07.12.2016 

Aliona Taşnic 

Pînzari Maria 

Analiza dosarelor personalului 

auxiliar a dus spre următorul 

fapt, că la 3 angajaţi lipseşte 

contractul individual de muncă 
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100 %  

 Contract individual de muncă și 

acord adițional - detectate la 

91,67 % 

 Fișa de post - 100 % 

şi doar la 7 persoane au fost 

atestate copia diplomei, iar la 6 

– nu este anexată copia 

buletinului pe nou. 

 Catedra:  

Filologie şi ştiinţe 

socioumane 

Total angajați – 10 persoane 

 

 Cererea și ordinul de angajare 

în funcție - înregistrate  la  

100 %  

 Contract individual de muncă și 

acord adițional - detectate la 

100% 

 Fișa de post - 100 % 

09.11 – 

07.12.2016 
Pînzari Maria 

Evaluarea conţinutului 

documentar al dosarelor 

personale nu au fost atestate 

abateri esenţiale, decît unele 

momente legate de 

completarea fişelor cu 

informaţii curente, despre 

copii. 

 Catedra:  

Ştiinţe exacte şi naturale 

Total angajați – 8 persoane 

 

 Cererea și ordinul de angajare 

în funcție - înregistrate  la  

100 %  

 Contract individual de muncă și 

acord adițional - detectate la 

100% 

 Fișa de post – 87,5 % 

Studierea documentelor 

anexate în dosarele angajaţilor 

de la catedra respectivă a dat 

rezultate palpabile, cu excepţia 

lipsei fişei de post a 

profesorului Bordian Simion. 

 Catedra:  

Pedagogie şi didactici 

particulare 

Total angajați – 9 persoane 

 

 Cererea și ordinul de angajare 

în funcție - înregistrate  la  

100 %  

 Contract individual de muncă și 

acord adițional - detectate la 

100% 

 Fișa de post – 87,5 % 

Documentele anexate în 

dosarele personale ale 

angajaţilor de la catedra 

respectivă au lipsă a copiilor la 

diplome şi a buletinului de 

identitate - 2 persoane. 
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 Catedra: 

Limbi moderne 

Total angajați – 6 persoane 

 

 Cererea și ordinul de angajare 

în funcție - înregistrate  la  

100 %  

 Contract individual de muncă și 

acord adițional - detectate la 

100% 

 Fișa de post – 100 % 

Analizînd dosarele personale 

ale celor 6 angajaţi de la 

Catedra Limbi moderne pot 

menţiona o singură neregulă în 

situaţia lipsei copiei 

certificatului de grad al 

profesoarei Spataru Anastasia. 

 Catedra: 

Muzică instrumentală 

Total angajați – 11 persoane 

 

 Cererea și ordinul de angajare 

în funcție - înregistrate  la  

100 %  

 Contract individual de muncă și 

acord adițional - detectate la 

100% 

 Fișa de post – 100 % 

Dosarele personale anlizate au 

implicat informaţiile necesare 

pentru evidenţă cu excepţia 

lipsei copiei buletinului la 2 

profesori şi a informaţiilor cu 

referire la starea civilă a 

angajaţilor. 

 Catedra: 

Dirijat coral şi coregrafie 

Total angajați – 10 persoane 

 

 Cererea și ordinul de angajare 

în funcție - înregistrate  la  

100 %  

 Contract individual de muncă și 

acord adițional - detectate la 

100% 

 Fișa de post – 100 % 

Aceeaşi situaţie este creată şi 

în cadrul acestei catedre cu 

referire la lipsa copiei 

buletinului la un profesor şi a 

informaţiilor cu referire la 

starea civilă a angajaţilor. 

 

DOMENIUL: MANAGEMENTUL OPERAȚIONAL 

 

Ținta strategică nr. 5: Evidenţa calitativă a segmentului de elevi plasaţi în căminul instituţiei 
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1.1.  Analiza 

documentaţiei 

căminului 

Verificarea: 

 listei elevilor conform 

proceselor verbale ale 

Comisiei de cazare 

 legitimaţiilor de cămin 

 ordinelor de eliberare din 

cămin 

 mapei dosarelor elevilor 

eliberaţi din cămin 

Nivelul de îndeplinire a cerinţelor 

înaintate cu referire la suplinirea 

documentară a dosarelor elevilor-

locatari ai căminului instituţiei. 

09.11 – 

07.12.2016 

 

Melnic 

Veronica 

Realizat 

Au fost verificate 202 dosare 

personale ale elevilor cazaţi în 

căminul instituţiei. În urma 

acestui proces de lucru detaliat 

au fost identificate următoarele 

neregularităţi:  

  Din 5 persoane cazate, la 

nivelulI, în cămin nu a fost 

anexată copia la buletin a unei 

persoane şi certificatul medical 

la toate cinci;  

 

 

 

 Nivelul I 

Total locatari, în dosarele cărora s-

au identificat abteri: 5 elevi 

 Ordin – 100 % 

 Bon de plată – 100 % 

 Copia buletin – 80 % 

 Certificat medical – 0 % 

   

 

 

 

 Nivelul II 

Total locatari, în dosarele cărora s-

au identificat abateri: 3 elevi 

 Ordin – 66,67 % 

 Bon de plată – 100 % 

 Copia buletin – 100 % 

 Certificat medical – 0 % 

09.11 – 

07.12.2016 

 

Melnic 

Veronica 

Din cele 3 dosare personale 

depistate, unul nu conţine 

ordinul cu privire la cazare şi 

lipsa tuturor certificatelor 

medicale; 

 

 

 Nivelul III 

Total locatari, în dosarele cărora s-

au identificat abateri: 3 elevi 

 Ordin – 66,67 % 

 Bon de plată – 100 % 

 Copia buletin – 33,34 % 

 Certificat medical – 66,67 % 

 

  

La acest nivel au fost iarăşi 

identificate 3 persoane cu 

dosare completate parţial: o 

persoană cazată fără ordin, iar 

alta fără înregistrarea lui în 

registru. Altă situaţie-problemă 

este în cazul a 2 persoane fără 

copie la buletin şi lipsa unui 

certificat medical. 

 

 

 

 Nivelul IV 

Total locatari, în dosarele cărora s-

au identificat abateri: 3 elevi 

 

  

La nivelul IV s-au descoperit 

alte 3 dosare personale 

realizate cu încălcări, Ciobanu 
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 Ordin – 100 % 

 Bon de plată – 66,67 % 

 Copia buletin – 66,67 % 

 Certificat medical – 66,67 % 

Andriana – copia la buletin; 

Stratuţa Valentina – certificat 

medical; Varzaru Iuliana – bon 

de plată. 

 

 

 

 Nivelul V 

Total locatari, în dosarele cărora s-

au identificat abateri: 17 elevi 

 

 Ordin – 100 % 

 Bon de plată – 100 % 

 Copia buletin – 76,48 % 

 Certificat medical – 0 % 

 

  

Analizîndu-se dosarele 

personale pentru locatarii de la 

nivelul V, au fost identificate 

necompletări în cazul a 17 

elevi: lipsa, totalmentele, a 

certificatelor medicale şi în 

cadrul a 3 dosare nu au fost 

găsite copia buletinului. 

 

DOMENIUL:  CALITATEA BAZEI TEHNICO-MATERIALE A INSTITUŢIEI 

 

Ținta strategică nr. 6: Calitatea logisticii procesului educaţional 

6.1. Evaluarea bazei 

tehnico-materiale a 

instituţiei 

Verificarea: 

 bazei tehnice 

 bunurilor materiale 

Nivelul de asigurare a procesului 

educaţional cu mijloace tehnico-

informaționale şi mobilier necesar. 

09.11 – 

07.12.2016 

Streliciuc 

Veronica  

Realizat  

Conform documentelor 

studiate și după o analiză 

detaliată a tuturor  bunurilor 

tehnice ale Colegiului ,,Mihai 

Eminescu” pot declara că 

pentru realizarea procesului 

educațional la nivel înalt și de 

calitate este necesar  nu doar de 

resurse didactice, timp și 

resurse umane (profesor, 

elevi), dar și de săli de studiu 

dotate cu  echipament școlar 

modern care corespund 

cerințelor igienico-sanitare 

(bancă sau masă corespunzător  

vârstei, tablă interactivă etc.). 

 Mijloace tehnice și 

informaționale 

Mijloace tehnice în cadrul 

blocurilor de studii: 

 

 seturi computere – 52 unităţi,   

 printere/copiatoare – 18 unităţi, 

 televizoare – 4 unităţi, 

 proiectoare cu ecran – 3 unităţi, 

 notebook-uri – 3 unităţi, 

 scanere – 2 unităţi, 

 dvd-uri – 2 unităţi, 

 fotoaparat – 1 unitate, 

 fax – 1 unitate.    
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 Bunuri materiale: 

mobilier 

Din mobilier se evidențiază: 

 

 scaune pentru elevi și profesori 

– 986 unităţi,  

 bănci și mese – 605 unităţi,  

 scaune fixe pentru sala de 

festivități – 134 unităţi. 

 

La cămin avem:  

 109 mese,  

 210 scaune,  

 195 noptiere,  

 32 paturi,  

 139 dulapuri,  

 2 frigidere. 

 

Cantina deține:  

 50 scaune,  

 50 mese,  

 1 frigider,  

 1 plită electrică.                 

 

În urma verificării bazei 

materiale a instituţiei pot 

afirma că fiecare catedră este 

un adevărat centru de 

colaborare și prelucrare a 

materialului didactic. De aceea 

este necesar de a sublinia 

inventarul inclus în baza 

materială a fiecărei catedre și 

cabinet. 

 

 Profilul arte 

pian 21 

vioară 1 

clarinet 1 

contrabas 1 

țambal 1 

acordeon 9 

baian 1 

Set muzical 1 

clapă 1 

  
 

Un tezaur didactic pentru 

Colegiul ,,Mihai Eminescu”, 

care pe lîngă specialitățile 

umanistice mai deține și 

profilul arte, este  

instrumentariul muzical. Astfel 

în blocul muzical vom putea 

utiliza aceste instrumente. 

 

DOMENIUL: GESTIONAREA ȘI SPRIJINIREA PERSONALULUI DIDACTIC 

 

Ținta strategică nr. 7: Managementul și sprijinul personalului didactic 
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 7.1 Aplicarea unui 

chestionar cadrelor 

didactice care 

măsoară relevanța și 

actualitatea 

calificărilor, 

abilităților și a 

experienței 

profesionale. 

Estimarea chestionarelor 

aplicate cadrelor didactice 

în vederea măsurării 

relevanței și actualității 

calificărilor, abilităților și 

experienței profesionale. 

(Anexa nr.7) 

64 de cadre didactice chestionate.  

12.09 – 

12.11.2016 

 

Șefii de 

catedră 

Membrii 

CEIAC 

Director 

Realizat 

  

Catedra:  

Asistenţă socială şi 

psihologie 

 Calificările cadrelor didactice 

prin sistemul de educație 

constituie: 

 N7/Master –  4 (44,4%) 

 N6/Licenţă –  5 (55,6%) 
 

 Cursuri de formare profesională 

continuă au fost realizate  de 

către 8 cadre didactice, ce 

constituie 88,8%  şi un cadru 

didactic nu are realizate cursuri 

de formare, ce constituie 

11,1%. 
 

 La itemul: Cît de relevante și 

actualizate, considerați că sunt 

calificările și experiența 

personală? rezultatele obţinute 

sunt: 

 Destul de relevantă – 3 

profesori (33,3%) 

 Relevantă – 6 profesori 

(66,7%) 

12.09 – 

12.11.2016 
Aliona Tașnic 

 

În cadrul acestei catedre 

cursurile de formare 

profesională, realizate, 

corespund domeniilor predate 

în cadrul unităţilor de curs. 

Cadrele didactice au obţinut 

calificări prin sistemul de 

formare profesională continuă 

în diferiţi ani după cum 

urmează: 

 2016 – 4 

 2015 – 2 

 2014 - 1 

 2012 - 1 
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Catedra: Pedagogie şi 

didactici particulare 

 Cadrele didactice din cadrul 

catedrei au obținut prin sistemul 

de educație următoarele 

calificări: 

 N7/Master – 5 (55,6%) 

 N6/licenţă –  4 (44,4%) 

 

 Calificările prin sistemul de 

formare profesională continue 

sunt obținute de către 8 cadre 

didactice, ce constituie 88,8%. 

Un cadru didactic nu a realizat 

cursurile de formare continue, 

ce constituie 11,1%. 

 

 33,3% din cadrele didactice 

chestionate consideră că 

calificările și experiența 

personală este destul de 

relevantă, iar 66,7% - relevantă. 

 

 

 

 

12.09 – 

12.11.2016 

 

 

 

 

Liliana 

Ghidirim 

 

Rezultatele chestionarelor 

indică date precum 55,6%  din 

profesorii catedrei au studii de 

master și 44,4% au studii de 

licență.  

Membrii catedrei în 

componență de 88,8%, au fost 

preocupaţi pentru continua 

perfecţionare, pe parcursul 

anilor: 

2010 – 1           2012 - 4 

2013 – 2          2015 - 1 

 

  

Catedra: Filologie și științe 

socioumane 

 

 Rezultatele chestionarelor au 

indicat următoarele date privind 

calificările obținute de profesori 

prin sistemul de educație: 

 N7/Master – 5 (45,5%) 

 N6/licenţă –  6 (54,5%) 

 

 Procent  semnificativ de 100% 

a fost estimat privind 

calificările obținute de profesorii 

din catedră prin sistemul de 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.09 – 

12.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Pînzari 

 

In urma analizei chestionarelor 

s-a constatat că nivelul de 

educaţie postuniversitară a 

cadrelor didactice reprezintă 

45,5%, şi universitar 54,5%. 

Toți profesorii din catedră au 

urmat cursuri de formare 

continuă după cum urmează: 

   2016 – 2                

   2015 –  4 
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formare profesională continuă. 

 

 

 Calificările și experiența 

personală este „destul de 

relevantă” la 36,4% din cadre 

didactice și “relevantă” la 

63,6%. 

 

2014 – 2                

2013 – 2  

2012 – 1 

 

 Catedra: 

Ştiinţe exacte şi naturale 

 Lista profesorilor calificaţi prin 

sistemul de educație constituie: 

 N7/Master – 2 (28,6%) 

 N6/licenţă –  5 (71,4%) 

 

 Rezultatele chestionării au 

indicat următoarele date privind 

stagiile de formare profesională 

continua: 

 5 cadre didactice au urmat 

stagiile, ce constituie 

71,4%   

 2 cadre didactice nu au 

urmat stagiile date, cu o 

pondere de 28,6%. 

 

 Cadrele didactice chestionate 

consideră că calificările și 

experiența personală este:  

 Destul de relevantă - 1 

profesor (14,3%) 

 Relevantă - 6 profesori 

 

 

 

 

 

 

 

12.09 – 

12.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica 

Melnic 

Nivelul de educație a cadrelor 

didactice conform clasificării 

ne indică studii de master 

28,6% și studii de licență 

71,4%.  

Formarea şi perfecţionarea 

continuă a cadrelor didactice 

din catedră a fost realizată de 

către 71,4%, în următorii ani: 

2015 – 2              

2014 - 1 

2013 – 1              

2012 - 1 
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(85,7%) 

  

Catedra: Limbi străine 

 

 Calificările obținute prin 

sistemul de educație a cadrelor 

didactice constituie: 

 N7/Master –  4 (80%) 

 N6/Licenţă – 1 (20%) 

 

 Cursurile de formare iniţială şi 

perfecţionare continuă au fost 

realizate de către toate cadrele 

didactice ce constituie 100%. 

 

 4 cadre didactice, valoare egală 

cu 80%, consideră că calificările 

și experiența personală este 

destul de relevantă și 1 cadru 

didactic (20%) consideră că este 

relevantă. 

 

 

 

12.09 – 

12.11.2016 

 

 

 

Veronica 

Strelciuc 

 

În cadrul catedrei Limbi străine 

au fost distribuite 5 

chestionare.  

Formarea şi perfecţionarea 

continuă a profesorilor din 

catedră s-a realizat după cum 

urmează: 

2016 – 1            

2015 – 2 

2013 – 1            

2011 - 1 

 

  

Catedra: 

Dirijat coral şi coregrafie 

 

 Nivelul de educație a cadrelor 

didactice conform clasificării 

obținute ne indică: 

 N7/Master – 1 (10%) 

 N6/licenţă –  7 (70%) 

 N5/postliceală – 2 (20%) 

 

 Cursurile de formare 

profesională continuă au fost 

urmate de către  8 cadre 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.09 – 

12.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadejda 

Gorpin  

 

Nivelul de educație obținut de 

cadrele didactice din catedră 

arată:  nivelul 7, învăţămînt 

superior de master la 10% din 

profesori; nivelul 6, învăţămînt 

superior de licenţă – 70% și 

nivelul 5 învăţămîntul 

profesional tehnic postsecundar 

nonterţiar – 20%.  
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didactice, ce constituie 80%. 2 

cadre didactice nu au realizat  

stagiile de formare profesională, 

ce are o valoare egală cu 20%. 

 

 Calitatea calificărilor și 

experienței personale arată 

calificativele: „Destul de 

relevantă” la  70% din cei 

chestionați și “Relevantă” la 

30% din profesori. 

 

De asemenea rezultatele 

studiului arată ca 80% din 

profesori au participat la 

programele de formare 

profesională continuă în anul 

2015. Două cadre didactice nu 

au realizat  cursurile, ce au o 

valoare egală cu 20%, dar sunt 

înscrise la moment.  

 

  

Catedra: 

Muzică instrumentală 

 

 Rezultatele chestionarelor scot 

în evidență următoarele nivele 

de educaţie  obținute prin 

sistemul de educație: 

 Postuniversitar – 1 (7,7%) 

 Universitar – 12 (92,3%) 

 

 La itemul “Care sunt 

calificările obținute de 

dumneavoastră prin sistemul de 

formare profesională 

continuă?”, profesorii au indicat 

următoarele date:  

 12 cadre didactice au urmat 

stagiile de formare continuă 

echivalat cu 92,3%, 

 1 cadru didactic nu a 

realizat aceste stagii, ce are 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.09 – 

12.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irina Arbuz  

 

Dintre cadrele didactice care 

activează la catedră 12 au 

urmat cursuri de formare 

continuă echivalat cu 92,3%  în 

următorii ani: 

2016 – 10 

2014 – 2 
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o valoare egală cu 7,7%. 

 

 Cadrele didactice își 

autoevaluează calificările și 

experiența personală ca: 

 Destul de relevantă – 5 

profesori (38,5) 

 Relevantă – 8 profesori 

(61,5%) 

7.2 Ghid de interviu 

structurat aplicat 

managerului 

instituției, care va 

măsura gradul de 

planificare a forței de 

muncă (al 

personalului). 

Aplicarea unui interviu 

structurat  managerului 

instituției, cu scopul 

măsurării gradului de 

planificare a forței de muncă 

al personalului, eficienței și 

poziției instituției  la 

moment. 

(Anexa nr.8) 

   Colegiul ,,Mihai Eminescu” din 

Soroca este un spațiu deschis spre 

un viitor de perspectivă, iar 

prezentul lui este descris de 

echilibrul, calmul și încrederea în 

acest viitor. 

   Colectivul profesoral de aici 

reprezintă un sistem de pregătire 

profesională cu calificare înaltă și 

experiență academică la un nivel 

major ceea ce  duce la calitatea 

relațiilor  de cooperare atît între 

colegi cît și cu elevii și părțile 

interesate externe.  

 

12.09 – 

12.11.2016 

Veronica 

Streliciuc 

Realizat 

În baza interviului aplicat 

putem evidenția că eficacitatea 

Colegiului este produsul 

implimentării codului 

educațional, al modernizării 

curriculelor specializate, al 

colectivului profesional și al 

managerului care cunoaște 

tendințele actuale ale 

procesului de învățămînt. 

 

 

 

Țintă strategică nr.8: Implicarea membrilor comunității în proceduri de autoevaluare a instituției 

8.1 Aplicarea unui 

chestionar părinților 

cu privire la 

satisfacția față de 

instituție și cadrele 

didactice care 

participă la formarea 

copiilor lor. 

Analiza și interpretarea 

datelor obținute în urma 

chestionării părinților. 

(Anexa nr.9) 

 

Gradul de satisfacție al  părinților 

față de condițiile instituției și față 

de cadrele didactice care contribuie 

la formarea copiilor lor.  

 14.11.2016 Emilia Usatîi 

Realizat 

 

La itemul: „Corespund condițiile 

instituției cu așteptările părinților” 

– 97% din cei chestionați au 

răspuns că corespund. 

La data de 14.11.2016 în 

instituție a avut loc adunare 

generală de părinți ai elevilor 

anilor III – IV. 
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91% din  părinți au menționat că 

există în instituție condiții optime 

de desfășurare a lecțiilor?(căldură, 

lumină, securitate, curățenie etc)? 

La începutul adunării părinților 

li s-a repartizat cîte un 

chestionar care măsoară  gradul 

de satisfacție față de condițiile 

instituției și față de cadrele 

didactice care contribuie la 

formarea copiilor lor. 

Generalizîn rezultatele estimate 

putem menționa că marea 

majoritate dintre părinți sunt 

satisfăcuți  de condițiile 

instituției și cadrele didactice. 

 

 

În ceea ce privește contribuția 

părinților la eficiența școlară  

rezultatele estimate sunt: 

”Da” – 68,20% 

”Nuștiu” – 25,88 % 

100% din cei chestionați sunt 

satisfăcuți de nivelul informațiilor 

pe care le primește copilul la 

specialitatea selectată? 

100% din părinți au susținut că în 

instituție există cadre didactice bine 

pregătite? 

La itemul: ”De câte ori veniţi la 

şcoală într-un semestru pentru a vă 

interesa de evoluţia educaţională a 

copilului dumneavoastră?” – 96,4 

% din părinți au răspuns ”de cite 

ori este nevoie.” 
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Anexa nr.1 

Interpretare instrumentală  -  Anul  I 

1. Literatura muzicală universală I - Gornari Iulia 

2. Instrumentul muzical de bază I – Pacatovici E, Bulat V, Chițan V, Șterbulov A. 

3. Studierea instrumentelor I – Farmagiu A, Pacatovici E. 

4. Bazele ansamblului pianistic I  – Șterbulov A, Cebotarean S. 

5. Studierea inițială a pianului auxiliar I – Grinșpun I. 

6. Lectura la prima vedere I – Șterbulov A, Cebotarean S. 

7. Teoria muzicii – Vișniovaia T. 

8. Solfegii – Tacu A. 

 

Interpretare instrumentală  -  Anul II 

 

1. Instrumentul  muzical de bază III (vioara)  – Bulat V. 

2. Solfegiu. Teoria muzicii  III   - Tacu A. 

3. Practica de dirijare   I   - Cojoc L. 

 

Interpretare instrumentală – Anul III 

 

1. Instrumentul muzical de bază V – Mitrofan E. 

2. Practica de dirijare  III -  Vidrașcu L., Mitrofan E. 

3. Orchestrația I  - Zabulica N. 

4. Orchestra III  - Zabulica N. 

5. Măiestria de concert. Ansamblu cameral III – Șterbulov A. 

6. Instrument complementar – Grinșpun I.  

7. Literatura muzicală  universală  V –  Gornari I 

Dirijat coral  - Anul II  

1. Solfegiu. Teoria muzicii III.   – Tacu A. 

2. Dirijat coral. Lectura partiturilor  corale  III  - Șportco E. 

3. Canto și ansamblu vocal III – Revenco O. 

4. Practica scenică ( corul I)  – Chițan V. 

5. Teoria corului  I – Guțu V. 

6. Pian III  -  Grinșpun I, Arseni M.  

Dirijat coral  - Anul III 

1. Solfegiu. Armonia  I -   Tacu A. 

2. Solfegiu. Armonia  II -   Tacu A. 

3. Clasa corală   III -  Chițan V. 

4. Dirijat coral. Lectura partiturilor  corale V  -  Șportco E. 

5. Practica corală I – Șportco E. 

6. Pian auxiliar  V – Grinșpun I.    
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Canto  - Anul II 

 

1.  Instrument  auxiliar I  - Bulat.V. 

2. Instrument popular I – Farmagiu A. 

3. Pian III – Grinșpun I, Arseni M.  

4. Solfegiu. Teoria muzicii III – Tacu A. 

5. Canto III   - Cibotarii T. 

6. Ansamblul   - Cibotarii T. 

7. Practica scenică. Clasa corală I   -  Chițan V. 

 

Canto  - Anul III 

 

1. Solfegiu. Armonia I  - Tacu A. 

2. Canto de specialitate. Ansamblu vocal  V  – Cibotarii T. 

3. Clasa corală. Colectivul artistic V  – Chițan V. 

4. Practica de inițiere în specialitate  I - Cibotarii T. 

5. Dirijorat auxiliar I – Șportco E. 

6. Practica de pian – Arseni M.    

 

Coregrafie  -  Anul I 

 

1. Teoria elementară a muzicii I – Vișniovaia T. 

2. Descrierea și schematizarea dansului I   - Gorpin N. 

3. Dans clasic  I  -  Gorpin N. 

4. Dans popular  I  -  Gorpin N. 

5. Instrumentul  muzical  I – Guțu V. 

 

Coregrafie  -  Anul II 

 

1. Compoziția și montarea dansului  I  - Gorpin N. 

2. Dans clasic  III  -  Gorpin N. 

3. Dans popular  III  -  Gorpin N  

4. Practica artistică  I  - Gorpin N. 

 

Coregrafie  -  Anul III 

 

1. Compoziția și montarea dansului  III  -  Gorpin N. 

2. Dans clasic  V  -  Gorpin N. 

3. Dans popular autentic  V  -  Rusnac L.  

4. Practica artistică  III  -  Gorpin N. 

5. Arta coregrafică națională I – Vidrașcu L.  

6. Istoria culturii naționale – Vidrașcu L.  

 

Verificate: 51 

În proces de elaborare: 7 
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Anexa nr.2 

Chestionar de autoevaluare a cadrului didactic 

1. Includeți în proiectarea dumneavoastră activități de învățare care presupun folosirea resurselor 

de instruire și a TIC 

1. DA                                   2. NU 

2. Utilizați strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învățării și formarea 

competențelor specifice la elevi? 

1. DA                                   2. NU 

3. Încurajați elevii să aibă un rol active în crearea procesului de învățare? 

1. DA                                   2. NU 

4. Formați deprinderi de studiu individual dar și în echipă care ar dezvolta competența de ”a 

învăța să înveți”? 

1. DA                                   2. NU 

5. Asigurați transparență criteriilor și procedurilor de evaluare a rezultatelor învățării? 

1. DA                                   2. NU 

6. Enumerați tipurile de evaluare a elevilor 

________________________________________________________________ 

7. Cît de eficientă este proiectarea demersului didactic? 

1. foarte eficientă 

2. eficientă 

3. slab eficientă 

8. Promovați la lecțiile dumneavostră principiul învățării active? 

1. DA                                   2. NU 

9. Apreciați nivelul dumneavoastră de cunoaștere a calculatorului? 

1. avansat 

2. mediu 

3. scăzut 

4. Nu cunosc calculatorul 
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Anexa nr.3 

Chestionar pentru elevi 

Evaluarea procesului didactic 

1. Cît de des este utilizat TIC-ul la lecțiile voastre? 

a) Foarte des 

b) Des 

c) Rar 

d) Foarte rar 

2. În cadrul lecțiilor sunt utilizate strategii didactice care vă asigură caracterul aplicativ al 

învățării? 

2. DA                                   2. NU 

3. Sunteți încurajați  să aveți un rol activ în crearea procesului de învățare? 

2. DA                                   2. NU 

7. În cadrul lecțiilor primiți sarcini individuale sau de grup care var dezvolta creativitatea? 

2. DA                                   2. NU 

8. Vă asigură cadrele didactice transparența criteriilor și procedurilor de evaluare a rezultatelor 

învățării? 

2. DA                                   2. NU 

9. Cum sunteți cel mai des evaluați la lecții? 

a) vă autoevaluați 

b) sunteți evaluați de colegi 

c) nu cunoașteți cînd primiți nota? 

d) Altă variantă, care?____________________________________ 

10. Cît de des sunt desfășurate lecții active? 

a) Foarte des 

b) Des 

c) Rar 

d) Foarte rar 

                     Vă mulțumesc! 
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Asigurarea procesului
instructiv-educativ în spiritul

formării unor elevi de valoare, 
a căror pregătire profesională 
să răspundă exigențelor pieții 

muncii

Raportor: Emilia USATÎI

 

Calitatea educaţiei

• totalitatea însuşirilor unui 
program de studiu, prin care sunt 
satisfăcute aşteptările 
beneficiarilor direcţi  şi indirecţi,  
precum şi standardele de calitate.

Asigurarea calităţii educaționale

• exprimă capacitatea de a oferi 
programe de educaţie, în 
conformitate cu standardele 
societăţii  actuale.

O educaţie de calitate realizează un 
produs de calitate, din viaţa reală 
pentru viaţa reală.

 

A) Capacitatea instituțională

B) Eficacitatea educațională

C) Managementul calității

 

 

 

Anexa nr.4 

CE înseamnă calitatea în Colegiul ”Mihai 

Eminescu” din Soroca ?

Calitatea este în
primul rând legată de obţinerea unor rezultate ale
învăţării (cunoştinţe, abilităţi şi competenţe
dobândite la finalul procesului de învăţare) care să
îndeplinească aşteptările principalilor beneficiari:
•Elevi
•Părinţi
•Angajatori
•Societatea, în general .

 

CARE sunt beneficiile asigurării calității în 

instituție  pentru ELEVI?

centrarea pe elev a procesului de 
predare – învăţare;

egalitatea şanselor;

buna informare privind oferta de 
formare;

responsabilizarea privind propria 
evoluţie academică şi profesională;

asigurarea unui program de învăţare 
care să corespundă aşteptărilor sale

 

CARE sunt beneficiile asigurării calității în 
învățămînt pentru INSTITUȚIE?

legitimitate şi 
recunoaştere 

sporită;

încredere în 
propria ofertă de 

formare; 

creşterea 
satisfacţiei 

beneficiarilor 

(elevi, angajatori, 
părinţi etc.);

şanse de angajare 
sporite pentru 

absolvenţi;

accesul la 
informaţii privind 

practici 

şi experienţe de 
succes.

 

CARE sunt beneficiile asigurării calității în învățămînt 
pentru ANGAJATORI?

încredere în calitatea 
învăţământului  şi în 

validitatea 
certificatelor  de 

calificare 
profesională

corelarea ofertei 
de formare 

profesională cu 
cererea

adaptarea 
conţinutului 

ofertei de 
formare la 

nevoile de pe 
piaţa muncii.
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CARE sunt beneficiile asigurării calității în 
învățămînt pentru SOCIETATE?

asigurarea 
transparenţei 
privind calitatea 
ofertei de 
formare;

responsabilizarea 
şcolii, ca element 
cheie în 
asigurarea 
calităţii formării;

sprijinirea 
procesului de 
descentralizare în 
învăţământ;

creşterea 
atractivităţii 
învăţământului 
profesional .

 

Calitatea nu este...

 

Calitatea este...

 

 

 

Este un pas iniţial, benefic şi 

util, cu scopul de a asigura 

dezvoltarea, creşterea şi nu 

de a sancţiona;

Asigură autoreglarea, 

optimizarea şi revizuirea 

funcţionării şi dezvoltării 

instituţiei;

Reprezintă asumarea reală a 

rezultatelor ei de către 

toţi cei implicaţi.

 

Calitatea educației 

este asigurată de:

• Actorii educaţionali (cadrele didactice, elevii, 
părinţii, conducerea şcolii etc.) – cu rol în producerea 
şi generarea educaţiei de calitate;

• Comisia pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii, care are rol în asigurarea calităţii şi  în 
evaluarea internă a calităţii educaţiei;

• Administrația instituției, care are rol în controlul 
calităţii;

• Agenţia Națională de Asigurare a Calităţii 
în Învăţământul Preuniversitar, care are rolul 
de evaluare externă a calităţii educaţiei.
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În programul actual de reformă a 
educaţiei, calitatea educaţiei, 

accesul la educaţie, parteneri în
educaţie, în contextul mare al

educaţiei
pentru dezvoltare durabilă, 

sunt considerate priorităţi.

 

 

Factorii care 
influențează 

calitatea 
educației sunt:

Profesori

Elevi 

Spațiu de 
învățare

Materiale 
didactice

Strategiile 
utilizate

Sfera de interese

Activitățile 
extracurriculare 

Evaluarea

 

 

Chestionar aplicat 
elevilor

Chestionar aplicat 
cadrelor didactice

 

Includeți în proiectarea dumneavoastră activități de 

învățare care presupun folosirea resurselor de 

instruire și a TIC

Cît de des este utilizat TIC-ul la lecţiile 

voastre?

Foarte des

24%

Des

49%

Rar

17%

Foarte rar

10%

ELEVII

Foarte des Des Rar Foarte rarDa Nu

42

0

Cadre didactice

 

Utilizați strategii didactice care asigură caracterul

aplicativ al învățării și formarea competențelor

specifice la elevi?

În cadrul lecțiilor sunt utilizate strategii didactice

care vă asigură caracterul aplicativ al învățării?

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Da Nu

Elevii

94,6%

5,37%

42

 

Încurajați elevii să aibă un rol active în

crearea procesului de învățare?
Sunteți încurajați să aveți un rol activ în

crearea procesului de învățare?

Da

84%

Nu

16%

Elevii

DA - 42
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Formați deprinderi de studiu individual dar și

în echipă care ar dezvolta competența de ”a 

învăța să înveți”?

În cadrul lecțiilor primiți sarcini individuale

sau de grup care var dezvolta creativitatea?

97%

3%

ELEVII

Da

NuDa

98%

Nu 

răspund

2%

Cadre didactice

 

Asigurați transparență criteriilor și

procedurilor de evaluare a rezultatelor

învățării?

Vă asigură cadrele didactice transparența

criteriilor și procedurilor de evaluare a 
rezultatelor învățării?

80%

20%

ELEVII

Da Nu

Da

83%

Nu 

răspund

12%

Nu

5%

Cadre didactice

 

 

Enumerați tipurile de evaluare a elevilor Cum sunteți cel mai des evaluați la lecții?

Vă 
autoevaluaţi

Sunteţi 
evaluat de 

colegi

Nu 
cunoaşteţi 
cînd primiţi 

nota

Vă evaluează 
profersorul

32

8
10

43

ELEVII

Orală

27%

Referat,teste 

fișe

20%
Curentă

23%

Inițială

16%

Finală

8%

Autoevaluare

2%

Nu răspund

4%

Cadre didactice

 

 

Promovați la lecțiile dumneavostră principiul
învățării active?

Cît de des sunt desfășurate lecții active?

Foarte

des 14%

Des 68%

Rar

15%

Foarte

rar 3%

ELEVII

42 Cadre 

didactice

- DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avansat

28%

Mediu

57%

Scăzut

6%

Nu cunosc 

calculatorul

9%

Cadre didactice
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Propuneri

• Implicarea membrilor comunităţii în procedurile de
autoevaluare - o evaluare mai obiectivă a instituției, va
permite remedierea la timp a problemelor;

• Organizarea atelierelor de lucru atât cu elevii cât și cu
cadrele didactice;

• Dezvoltarea reţelelor de interasistenţă – prin
popularizarea exemplelor de bună practică
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Anexa nr.5 

 

Grupa 
Nr. 

de 

elevi 

Angajaţi în 

cîmpul 

muncii pe 

specialitate 

Angajaţi 

în  alt 

domeniu 

Continuă 

studiile la 

zi 

Continuă 

studiile 

F/F 

Neangajat 

Concediu 

pentru 

îngrijirea 

copilului 

Plecat 

peste 

hotare 

41A 17 5 0 2 2 7 1 0 

41B 17 7 1 3 0 1 1 4 

42A 20 5 0 9 2 3 0 1 

42B 21 4 1 12 2 1 0 1 

43A 20 1 2 7 4 5 0 1 

43B 15 0 1 5 4 2 0 3 

45 26 0 2 11 4 7 0 2 

46 10 0 0 4 1 1 2 2 

47 14 2 0 8 4 - 0 0 

Total  160 24 7 61 23 27 4 14 

 

 

N.B. În tabel  am dat prioritate elevilor care au fost angajați în cîmpul muncii, chiar dacă își continuie studiile la frecvență redusă.
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Anexa nr.6 
FIŞĂ DE MONITORIZARE A ABSENŢELOR  NEMOTIVATE 

 

Diriginte/ grupa:__________________________________     

 

Data:_____________________  

Se menţionează elevii care au mai mult de 5 absenţe nemotivate, numărul de absenţe al acestora şi măsurile luate. 

 

Nr. 

crt

. 

Numele, prenumele  

elevului 

Septembrie 

Măsuri 

Octombrie 

Măsuri 

Noiembrie 

Măsuri 
REZULTATE/ 

OBSERVAŢII 
S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

1.       

 

     

 

   

  

2.  

 

 

     

 

          

3.  

 

 

               

4.  

 

 

               

5.  

 

 

               

6.  

 

 

               

 

*Se  trec în căsuţele de mai jos, pentru fiecare lună, procentele de elevi cu absenţe nemotivate între 5-15 (P1), 16-39 (P2), cu peste 40 (P3) şi elevii fără absenţe (P4) 

după formula:  

P = nr. elevi cu X abs. nemotivate/ nr. total elevi (ex.: nr. elevi cu 11-20 abs =5, nr. total elevi =25 =>P1=5/25=> P1=0,2(adică 20%) ) 

septembrie P1 P2 P3 P4 octombrie P1 P2 P3 P4 noiembrie P1 P2 P3 P4 

 

S1, S2,…= săptămâna de ore 
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Anexa nr.7 

 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele  

elevului 

Specialitatea Grupa 

1.  Cibotari Andriana Turism  18 

2.  Ciobanu Natalia Turism  18 

3.  Pisaniuc Ghenadie Turism  18 

4.  Spinei Dumitru Turism  18 

5.  Şmidt Erica Turism  18 

6.  Baran Diana Pedagogie preşcolară 21a 

7.  Plop Iana Pedagogie preşcolară 21a 

8.  Prodan Veronica Pedagogie preşcolară 21a 

9.  Zabrian Nelea Pedagogie preşcolară 21a 

10.  Griţco Cristina Pedagogie preşcolară 21b 

11.  Nagrineac Mihaela Pedagogie preşcolară 21b 

12.  Moscovciuc Marina Pedagogie preşcolară 21b 

13.  Rotaru Cătălina Pedagogie preşcolară 21b 

14.  Zaporojan Nina Pedagogie preşcolară 21b 

15.  Arhip Lucia Pedagogie preşcolară 31a 

16.  Cena Adriana Pedagogie preşcolară 31a 

17.  Ciobanu Alexandra Pedagogie preşcolară 31a 

18.  Todirean Iuliana Pedagogie preşcolară 31a 

19.  Bursacovshi Doina Pedagogie preşcolară 41 

20.  Dobîndă Olga Pedagogie preşcolară 41 

21.  Nartea Marina Pedagogie preşcolară 41 

22.  Ostafiiciuc Tatiana Pedagogie preşcolară 41 

23.  Pomană Victoria Pedagogie preşcolară 41 

24.  Chiriac Daniela Servicii administrative şi de secretariat 15a 

25.  Chirica Andreea Servicii administrative şi de secretariat 15a 

26.  Ciobanu Adriana Servicii administrative şi de secretariat 15a 

27.  Lozan Ionela Servicii administrative şi de secretariat 15a 

28.  Neamţu Daniel Servicii administrative şi de secretariat 15a 

29.  Vîrlan Daniela Servicii administrative şi de secretariat 15a 

30.  Bruma Irina Servicii administrative şi de secretariat 15b 

31.  Moiseenco Natalia Servicii administrative şi de secretariat 15b 

32.  Sandu Nicolae Servicii administrative şi de secretariat 15b 

33.  Ţîntea Liliana Servicii administrative şi de secretariat 15b 

34.  Bogdan Victor Scretariat-birotică 25 

35.  Ciobanu Ana  Scretariat-birotică 25 

36.  Colenciuc Mariela Scretariat-birotică 25 

37.  Plăcintă Iuliana Scretariat-birotică 25 

38.  Sprîncian Mihail Scretariat-birotică 25 

39.  Şalaichin Ana Scretariat-birotică 25 

40.  Ungureanu Mariana Scretariat-birotică 25 

41.  Usatiuc Daniela Scretariat-birotică 25 

42.  Şestacov Cristina Scretariat-birotică 35 

43.  Ababii Lilia Scretariat-birotică 45a 

44.  Rusu Vadim Scretariat-birotică 45a 

45.  Sandu Sanda Scretariat-birotică 45a 

46.  Tetiu Alina Scretariat-birotică 45a 
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47.  Ţurcan Raul Scretariat-birotică 45a 

48.  Andoni Alina Scretariat-birotică 45b 

49.  Bîlici Rodica Scretariat-birotică 45b 

50.  Brumă Galina Scretariat-birotică 45b 

51.  Chersac Victoria Scretariat-birotică 45b 

52.  Molcianovschii Tatiana Scretariat-birotică 45b 

53.  Perjovschii Alexei Scretariat-birotică 45b 

54.  Suhalitca Victoria Scretariat-birotică 45b 

55.  Cibotari Nicolae Instruire muzicală şi Coregrafie 26/27 

56.  Cojocari Viorel Instruire muzicală şi Coregrafie 26/27 

57.  Dubina Alexandra Instruire muzicală şi Coregrafie 26/27 

58.  Istrate Cătălin Instruire muzicală şi Coregrafie 26/27 

59.  Pînzaru Valentin Instruire muzicală şi Coregrafie 26/27 

60.  Tarnaruţchi Nicolae Instruire muzicală şi Coregrafie 26/27 

61.  Vacariţa Marinela Instruire muzicală şi Coregrafie 26/27 

62.  Biciu Dana Instruire muzicală şi Coregrafie 36/37 

63.  Melnic Alexandra Instruire muzicală şi Coregrafie 36/37 

64.  Morari Tudoriţa Instruire muzicală şi Coregrafie 36/37 

65.  Prodan Instruire muzicală şi Coregrafie 36/37 

66.  Rotari Alexandru Instruire muzicală şi Coregrafie 36/37 

67.  Ţui Oleg Instruire muzicală şi Coregrafie 36/37 

68.  Bantîş Alexandru Coregrafie 46 

69 Banari Tatiana Asistenţă socială 13b 

70 Andrieş Inga Asistenţă social 13b 

71 Caranic Mihaela Asistenţă social 13b 

72 Mihai Adelina Asistenţă social 13b 

73 Erofeeva Anastasia Asistenţă social 13b 

74 Botezat Cristina Asistenţă social 13b 

75 Burduja Valerian Asistenţă social 23b 

76 Burduja Felicia Asistenţă social 23b 

77 Covalciuc Mihai Asistenţă social 23b 

78 Cucereava Cristina Asistenţă social 23b 

79 Doroşenco Xenia Asistenţă social 23b 

80 Eftimiţa Valeria Asistenţă social 23b 

81 Panait Vadim Asistenţă social 23b 

8 Radcenco Nadejda Asistenţă social 23b 

28 Railean Loredana Asistenţă social 23b 

3 Raileanu Victor Asistenţă social 23b 

84 Negru Angela Asistenţă social 23b 

85 Ponomari Vladlena Asistenţă social 23b 

86 Ursachi Doina Asistenţă social 33a 

87  Țugui Mihaela Asistenţă social 33a 

88 Cojocari Sergiu Asistenţă social 33a 

89 Gordilă Petru Asistenţă social 33b 

90 Afanas Rodica Asistenţă social 33b 

91 Bruma Laura Asistenţă social 33b 

92 Cebotari Victoria Asistenţă social 33b 

93 Cîrlig Anastasia Asistenţă social 33b 

94 Boldescu Corina Asistenţă social 43a 

95 Luchian Corina Asistenţă social 43b 
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96 Banari Valeria Asistenţă social 43b 

97 Popovici Iulita Asistenţă social 43b 

98 Postovic Dionis Asistenţă social 43b 

99 Furtună Daniel Asistenţă social 43b 

100 Lazarenco Victoria Asistenţă social 43b 
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Anexa nr.8 

 

CHESTIONAR DE EVALUARE A CALIFICĂRILOR   

 PERSONALULUI DIDACTIC 

 

Prezentul chestionar  asigură culegerea de date  relevante  referitoare la calificările 

deținute și contribuie la identificarea mutațiilor  care se impun în procesul de învățare pe tot 

parcursul  vieții. Precizăm faptul că informațiile din chestionar vor fi valorificate  cu respectarea 

principiilor de utilizare a datelor cu caracter personal și vor fi administrate  doar pentru prelucrări 

statistice. 

Echipa noastră vă mulţumeşte pentru colaborare! 

 

 

1. DATE PERSONALE 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

(se preia din actul de identitate) 
 

 

VÂRSTA 

(se marchează grupa de vârsta cu 

X celula de referinţă) 

16-24 ani 

 
 

25-44 ani 

 
 

45-54 ani 

 
 

55-64 ani 

 
 

GEN 

(se marchează cu X celula de 

referinţă) 

                         

        Feminin                                               Masculin 
                                                                        

NIVELUL DE EDUCAŢIE  

(se va bifa cu X  nivelul de 

educaţie în celula de referinţă) 

 

POSTUNIVERSITAR 
 

UNIVERSITAR 
 

LICEAL 
 

* MO – Management organizational, AD – Activitatea didactică, SP = Formare profesională; RA – 

Activități de  relaționare cu cadrele didactice 

 

 

2. IDENTIFICAREA  CALIFICĂRILOR   

 

2.1 Care sunt  calificările   obținute de dumneavoastră prin sistemul de educație ? (calificările 

/ocupațiile se vor prelua din diplome. În cazul în care nu este  menționată calificarea,se va 

mențona domeniul/profilul) 

Nr. 

crt. 

Nivelul de 

educaţie   ** 

 

Calificarea  

 
Anul 

absolvirii 

1    

2   

 

 

3  

 

  

**    N5 postliceală;  N6 licență; N7  Master, N8 Doctorat.  
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 2.2  Care sunt calificările obținute de dumneavoastră prin sistemul de formare profesională 

continuă ? (Se vor menționa calificările așa cum sunt denumite în certificate ) 

 

Nr.

crt. 

Tipul programului de formare 

profesională 

Calificarea Anul 

absolvirii 

 

1 

   

2    

 

3    

 

 

3. Cît de relevante și actualizate, considerați că sunt calificările și experiența personală? 

a) Destul de relevantă 

b) Relevantă 

c) Mai puțin relevantă 

d) Alta, care?_____________________ 

 

4. Care sunt relațiile de lucru cu colegii? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Care sunt relațiile de lucru cu elevii? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Care sunt relațiile de lucru cu părțile interesate externe? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Cît de eficientă este instituția în recrutarea, selectarea și menținerea personalului său? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. Cît de eficientă este instituția în dezvoltarea personalului său? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Anexa nr.9 

Interviu cu managerul instituției 

 

 
 

 

 

Înființat încă din trecutul bogat în 

evenimente Colegiul ,,Mihai Eminescu” 

nu-și  schimbă doar numele , cerințile , 

componența profesorală  ci  și managerul 

instituției - cel în a cărui sarcină sunt puse 

numeroasele şi variatele probleme ale 

acestei instituții . 

Toate schimbările din interior duc 

la o schimbare în exterior –cea a societății 

existente. 

Dar oare ar avea această instituție educațională așa rezultate dacă aici nu ar lucra specialiști 

de grad înalt, conduși de un manager binevoitor, responsabil și iscusit? 

Nu...Cred că ar fi un simplu edificiu în care intră și ies oameni de rînd cu gîndire mediocră . 

 

Directorul este omul care menţine o atmosferă plăcută la nivelul relaţiilor dintre colegi în 

unitatea de învăţământ pe care o conduce , dar în acelaș timp, el e cel ce înaintează cerințele pentru a 

obține și menține performanța acestei instituții. 

Astăzi, cînd Colegiul ,,Mihai Eminescu”este la periferia noilor schimbări la ,,cîrma” lui stă 

persoana pentru care respectul pentru educație este mai  presus de toate, indiferent de problemele 

care apar în procesul de învățământ –Vișniovaia Tatiana –profesor a cărui experiență este una 

fructuoasă încoronată cu succes și calitate.  

Pentru a înțelege eficiența și poziția instituției noastre la moment, am înaintat cîteva întrebări 

doamnei Vișniovaia, care a fost receptivă și ne-a răspuns cu plăcere.  

 

1. Ce înseamnă pentru dumnevoastră a fi un manager școlar?  

Managerul școlar conduce o instituție, o activitate, un proces, de el depinde evoluția instituției, 

societății la un anumit moment. Managerul școlar trebuie să dețină următoarele calități: conoștințe , 

competențe și atitudini. Acestea nu există, decît în măsura în care sunt asimilate și exercitate cu bună 

știință. Cunoștințele și puterea nu au nicio relevanță dacă nu se regăsesc într-o relație managerială, 

deci dacă nu se manifestă. Managerul școlar are următoarele roluri: interpersonale, informaționale, 

decizionale. Managerul este actorul cel mai important într-o instituție. De calitatea managementului 

aplicat depinde succesul sau insuccesul acesteea. 

 

2. Ştim cu toţii că în orice muncă există și dificultăţi. Care sunt cele mai dificile probleme cu care 

v-aţi confruntat de când aţi preluat conducerea acestei instituţii? 

Probleme nu am avut nici în prima perioadă, nici acum, fiindcă am lucrat după un plan strategic 

bine pus la punct la funcția de adjunct, dar acum s-a adăugat partea materială, de gospodărie, cu care 

mă isprăvesc bine. 

 

3. Care sunt modalitățile de planificare o forței de muncă pentru următorii ani? 

În primul rînd constat nevoile pentru anul următor. Duc tratative cu instituțiile superioare cu 

privire la absolvenți, scriu demers pentru a-i angaja pe bază de concurs. 
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4. Plecând de la premisa că într-o şcoală toate cadrele didactice trebuie să aibă o bună 

pregătire, întrebarea este: care sunt competențele conform cărora  selectați cadrele didactice, 

de ce abilităţi e nevoie ca profesionist pentru a lucra în Colegiul „Mihai Eminescu” ? 

 

        Un cadru didactic trebuie să fie: 

-bine pregătit profesional, 

-responsabil, 

-compatibil cu colegii, 

-cu caracter intuitiv și creator, 

-exemplu personal, moral și profesional. 

 

5. Cum motivați personalul pentru al menține ? 

Pentru a utiliza potențialul maxim al personalului abordez următoarele lucruri:,,Consult și 

susțin”considerînd drept modalitate eficientă de motivare. Recunoașterea realizărilor sau a bunelor 

practici este mai eficientă decît pedeapsa pentru performanță slabă. 

,,Chei” pentru motivarea angajaților: comunicarea eficientă, delegarea puterii, încurajarea, 

feebackul oferit în mod regulat, abordarea individuală, salariu rezonabil pentru munca depusă, relații 

armonioase, activitate interesantă la locul de muncă, siguranța prestării locului de muncă. 

 

6. Care sunt beneficiile educației continue la un profesor? 

Educația continua unui profesor este o necesitate majoră, deoarece numai ea ne permite: 

-dezvoltarea și îmbunătățirea programelor și materialelor didactice, 

-organizarea lecțiilor, 

-organizarea de sesiuni de interacțiune cu studenții și între aceștia, 

-dezvoltarea unor materiale și tehnici de predare de calitate. 

 

7. Cum încurajați cadrele didactice pentru o dezvoltare continuă ? 

Sistemul educațional se află într-o permanent schimbare, din această perspectivă încurajez 

cadrele didactice spre o schimbare de viziune, un efort de integrare conceptual și coordonare a mai 

multor elemente aflate deja în plan sau chiar în schimbare. 

 

8. Cît de eficentă  este instituția în dezvoltarea personalului său ? 
Eficiența Colegiului se observă în nivelul dezvoltării personalului ,care este mai mult o 

schimbare de mentalitate și prin  folosirea internă a noilor tehnologii pentru care  statul 

achiziționează constant resurse financiare.  

Dezvoltarea  colectivului profesoral și al instituției se resimte în cunoștințele noi obținute ale 

acestora prezentate în cadrul orelor pe care le desfășoară. 

 

9. Cum ați descrie relația dumneavoastră cu profesorii din colectivul Colegiului ?  

Un sistem managerial deschis duce la îmbunătățirea permanentă prin analiză și evaluare, 

caută să înlăture barierele din calea accesului la informare, punînd accentul deopotrivă pe calitate și 

echitate. Cele expuse mai sus conduc la relație de colaborare cu profesorii din colectiv. 

 

În concluzie pot evidenția: Colegiului ,,Mihai Eminescu” este un spațiu deschis spre un 

viitor de perspectivă, iar prezentul lui este descris de echilibru, calmul și încrederea în acest viitor.  

Colectivul profesoral de aici reprezintă un sistem de pregătire profesională cu calificare 

înaltă și experiență academică la un nivel major ceea ce  duce la calitatea relațiilor  de cooperare 

atît între colegi cît și cu elevii și părțile interesate externe.  

Eficacitatea Colegiului este produsul implimentării codului educațional , al modernizării 

curriculelor specializate, al colectivului profesional și al managerului care cunoaște tendințele 

actuale ale procesului de învățămînt. 

Influența Colegiului asupra societății este una majoră - aici s-au educat, se educă și se vor 

educa specialiști competenți de înaltă calitate care au schimbat, schimbă și vor schimba spre bine 

realitatea țării noastre.
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Anexa nr.10 

 

CHESTIONAR  

 

Prezentul chestionar  asigură culegerea de date  relevante  referitoare la satisfacția 

părinților față de condițiile instituției și față de cadrele didactice care contribuie la formarea 

copiilor lor.  

Precizăm faptul că informațiile din chestionar vor fi valorificate  cu respectarea 

principiilor de utilizare a datelor cu caracter personal și vor fi administrate  doar pentru 

prelucrări statistice. 

Echipa CEIAC vă mulţumeşte pentru colaborare! 

1. Corespund condițiile instituției cu așteptările dumneavoastră? 

a)da                   b) nu                                c) nu știu 

2. Există în instituție condiții optime de desfășurare a lecțiilor?(căldură, lumină, securitate, 

curățenie etc)? 

a)da                   b) nu                                c) nu știu 

3. Credeți că ați putea contribui la eficiența școlară?  

a)da                   b) nu                                c) nu știu 

4. Sunteți satisfăcuți de nivelul informațiilor pe care le primește copilul la specialitatea 

selectată? 

a)da                   b) nu                                c) nu știu 

5. Credeți că în instituție există cadre didactice bine pregătite? 

a)da                   b) nu                                c) nu știu 

6. Țineți cont de părerile profesorilor față de copilul dumneavoastră? 

a) da                   b) nu                                c) nu știu 

7.  Care credeţi că este cea mai bună metodă prin intermediul căreia profesorii/diriginţii ar trebui 

să ţină legătura cu dumneavoastră? 

a)bilete b)telefoane c)sedinte d)Intalniri individuale 

 

8. De câte ori veniţi la şcoală într-un semestru pentru a vă interesa de evoluţia educaţională 

a copilului dumneavoastră? 

a)niciodata b)o data c)de câte ori e 

nevoie 

 

9. Ce calităţi trebuie să indeplinească un cadru didactic 

___________________________________________________ 

10. Ce așteptați de la instituție pentru viitorul copilului dumneavoastră? 

a)cunoștințe b)pregătire pentru viață c)să-i dezvolte personalitatea 

 

Altele……………………………………………………………….. 

 

 

Altele……………………………………………………………………. 


