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PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018- 2019 

Activităţi  de îmbunătățire a calităţii  

 

Nr. 

Crt 

Denumire 

activitate  

Activităţi propuse  Tipul de 

activitate 

Obiective  Termene  Responsabil

ităţi  
Indicatori 

realizare  

Instrumente 

evaluare 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

100 de pași 

spre 

descoperirea 

lumii  

  Atelierul de 

știință- Ateliere de 

lucru, activități de 

inițiere ale 

cadrelor didactice 

și ale copiilor  în 

tainele 

experimentului; 

 

 Împreună  

învățăm, 

descoperim, 

cercetăm- 

Organizarea unei 

excursii tematice 

cu 50 de 

preșcolari din 

grupul țintă pe 

traseul prezentat 

alăturat; 

 

 Laboratorul de 

știință- Derularea 

de experimentare 

 

 

 

 

 

Activități de 

proiect 

 Stimularea 

preșcolarilor, a 

părinților și  a 

cadrelor 

didactice de a 

desfășura 

activități de 

descifrare a 

tainelor științei, 

de înțelegere a 

fenomenelor și a 

realității lumii 

înconjurătoare;  

 

 Îmbogăţirea 

ofertei 

grădiniței, cu noi 

tipuri de 

activități 

educative ce pot 

sprijini procesul 

de învățare și pot 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.2018 

 

 

 

31.07.2019 

 

 

 

 

 

 

Echipa de 

proiect: 

  

Felican 

Leontina,  

 

 

Onoe Ana-

Maria,  

 

 

Turda 

Monica,  

 

 

 

 

Roșca 

Daniela 

 

 

 

 

Număr 

grupe 

implicate  

 

 

 

 

Număr 

cadre 

didcatice 

implicate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chestionare 

pentru cadrelor 

didactice 

 

 

 

 

 

 

Fișă de 

observare a 

activităților  

 

 

 

 

Fișă de analiză 

a documentelor 

din proiect 
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la clasă, 

achiziționarea de 

kituri necesare 

derulării 

experimentelor; 

amenajarea 

spațiului destinat 

realizării 

experimentelor 

științifice; 

 

 

 100 de 

experimente 

pentru copii- 

Întocmirea unei 

fișe a 

experimentelor 

științifice, care să 

cuprindă 

materialele 

utilizate, modul de 

desfășurare  

precum și 

fotografierea 

acestora, în  

scopul editării 

unui auxiliar 

didactic; 

constitui modele 

de bună practică; 

 

 

 Îmbogăţirea 

capacităţii 

copilului 

preşcolar de a 

interacţiona cu 

mediul, de a-l 

cunoaşte şi 

stăpâni prin 

explorări, 

exerciţii, 

încercări, 

experimentări; 

 

  Planificarea și 

desfășurarea 

unor activități  

care implică 

învăţarea prin 

descoperire, 

stimulează 

imaginaţia, 

spiritul creativ şi 

ştiinţific;  

 

Număr 

activități 

didactice 

desfășurate 

 

 

 

 

 

Număr 

părinți 

informați 

 

 

 

Număr 

auxiliare 

editate 

 

 

 

 

Număr 

experimente 

realizate 

 

 

 

 

 

 

Chestionar 

pentru părinți 
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 Conştientizarea 

părinţilor şi a 

altor factori 

educaţionali din 

cadrul 

comunităţii cu 

privire la rolul 

lor în educarea şi 

formarea tinerei 

generaţii. 

 

 

2.   

 

 

 

 

 

 

Poveștile 

Unirii la 

Căsuța cu 

Povești 

 Achiziționarea  de  

instrumente 

muzicale necesare 

atât în 

organizarea 

atelierelor pentru 

cadre didactice și 

copii, precum și a 

spectacolului de 

interpretare de 

cântece patriotice. 

 

 Să știu mai mult, 

să fiu mai bun! 

 

 

 
 

 

 

Activități la 

nivel 

extracurricular 

 Formarea unor 

deprinderi 

muzicale la 

preșcolari și 

cadre didactice. 

 

 Însușirea unor 

norme de 

comportament și 

atitudini pozitive 

față de istoria 

locală și 

națională, prin 

vizite tematice și 

 

 

 

 

 

 

15.10.2018 

 

 

 

 

 

30.06.2019 

 

 

 

Echipa de 

proiect:  

 

Popițan 

Adriana, 

 

 

 Mîndrean  

Andreea,  

 

 

Greab 

Cristina,  

 

Număr 

grupe 

implicate  

 

Număr 

cadre 

didcatice 

implicate 

 

 

Număr 

activități 

didactice 

desfășurate 

 

 

 

Chestionare 

pentru cadrelor 

didactice 

 

 

 

 

 

 

 

Fișă de 
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(organizarea unor 

ateliere pentru 

cadre didactice și 

copii ce au ca scop 

învățarea și 

perfecționarea 

cântatului la 

instrumente 

muzicale, precum 

și înființarea 

grupului vocal de 

copii); 

 

 

 „Am fost și eu la 

Alba-Iulia!” 

(organizarea unei 

excursii tematice 

la Cetatea Alba-

Carolina din Alba-

Iulia având ca 

scop vizitarea 

principalelor 

puncte importante 

ale acesteia) 

 

activități de 

educație 

nonformală; 

 

 

 Planificarea şi 

implementarea 

unor activități 

adaptate şi 

adecvate 

cerinţelor și 

specificului 

evenimentelor 

de marcare a 

Centenarului, 

bazate pe 

participarea 

directă a 

copiilor, pe 

dezvoltarea 

autonomiei 

personale şi pe 

cunoaşterea 

valorilor  

istorice 

naționale; 

 

 

Maier  

Nicoleta. 

 

 

 

Număr 

părinți 

informați 

 

 

Număr 

instrumente 

musicale 

achiziționat

e 

observare a 

activităților  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișă de analiză 

a documentelor 

din proiect 

 

 

 

 

 

 

 

Chestionar 

pentru părinți  

mailto:ail%20casutacupovestibn@yahoo.com


 

 

 
 

Grădiniţa cu  Program Prelungit,,Căsuţa cu poveşti’’ 

Bistriţa, str. Zimbrului, nr. 9 

Tel. 0263/212265, Fax. 0263212265 

E- mail casutacupovestibn@yahoo.com 

 „Povești nescrise” 

(organizarea unor 

întâlniri cu 

veterani de război 

și istorici, în care 

copiii vor asculta 

povești istorice și 

vor învăța cântece 

patriotice 

interpretate de 

către acești) 

 

 

 „Cântecele 

Unirii!” 

(organizarea unui 

spectacol de 

interpretare de 

cântece patriotice 

de către 

preșcolarii 

grădiniței, 

folosindu-se 

instrumentele 

muzicale 

achiziționate). 

 

 

 Îmbogățirea 

repertoriului 

artistic al 

grupului vocal 

de copii al 

grădiniței, 

pentru 

conştientizarea 

părinţilor şi a 

altor factori 

educaţionali din 

cadrul 

comunităţii, care 

să conducă la 

lărgirea 

orizontului 

cultural și 

muzical pentru 

păstrarea 

valorilor istorice 

naționale. 
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3. 

 

 

 

 

 

 

Grădi 

Biblioteca 

 Dotarea fiecărei 

grupe cu suport 

pentru așezarea 

cărților, astfel 

încât să fie 

accesibile 

preșcolarilor; 

 

 Etichetarea 

cărților din 

bibliotecă pe cele 

trei categorii: 

ficțiune, non-

ficțiune, cărți cu 

jocuri; 

 

 

 Dotarea 

bibliotecilor cu 

cărți 

corespunzătoare 

vârstei 

preșcolarilor, dar 

și care să 

stimuleze interesul 

și curiozitatea 

acestora; 

 

 Atelierul de 

literație- vizează 

 

 

 

 

 
 

Activitate la 

nivel de 

curriculum și 

metodologie 

 Formarea 

gustului şi a 

interesului 

pentru lectură, 

prin lectura de 

plăcere; 

 

 Formarea 

competenţelor 

specifice privind 

receptarea şi 

producerea de 

text literar; 

 

 

 Cultivarea 

abilităţilor de 

comunicare 

orală şi scrisă 

pentru o cât mai 

adecvată 

utilizarea în 

viaţa socială; 

 

 Stimularea 

gândirii critice, 

autonome şi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.2018  

 

 

 

31.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabil 

la nivel de 

unitate:  

 

Naghiu 

Silvia 

Număr 

grupe 

implicate  

 

Număr 

cadre 

didcatice 

implicate 

 

 

Număr 

activități 

didactice 

desfășurate 

 

 

 

Număr 

părinți 

informați 

 

 

Număr cărți 

achiziționat

e 

Chestionare 

pentru cadrelor 

didactice 

 

 

Fișă de 

observare a 

activităților  

 

Fișă de analiză 

a documentelor 

din proiect 

 

 

Chestionar 

pentru părinți  
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”citirea” în fiecare 

zi, a unei povești 

în cadrul întâlnirii 

de dimineață și nu 

numai; 

reflexive a 

preșcolarului; 

 

 

 Valorificarea 

inteligenţelor 

dominante în 

recepterea 

textelor citite. 
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PLAN DE EVALUARE  A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

Activităţi  de evaluare internă 

 

 

Nr. 

Crt 

Denumire 

activitate  

Aspecte  reţinute   Tipul de 

cercetare 

Obiective  Termene  Responsabil

ităţi  
Indicatori 

realizare  

Instrumente 

evaluare 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Monitorizarea 

practicii 

pedagogice la 

grupă în 

vederea 

utilizării 

metodelor 

inovatoare 

 

 

       Modernizarea și 

perfecționarea 

metodologiei didactice 

presupune sporirea 

caracterului activ al 

metodelor de învățământ, 

adică aplicarea acelor 

metode cu un pronunțat 

caracter formativ. Pentru a 

realiza o educație de 

calitate centrată pe copil 

este necesar ca activitățile 

de învățare să fie 

combinate cu activitățile 

de cooperare, de învățare 

în grup și de munca 

interdependentă. 

            Adevărata învățare 

este aceea care permite 

transferul achizițiilor în 

contexte noi. Metodele 

 

 

 

 

 

Observație 

direct a 

metodei 

pedagogice 

 Folosirea 

metodelor 

moderne în 

activitatea cu 

preșcolarii care  

permite 

experimentarea, 

găsirea unor noi 

variante pentru a 

spori eficiența 

activității 

instructiv – 

educative din 

grădiniță, prin 

directa implicare 

a preșcolarului și 

mobilizarea 

efortului său 

cognitiv. 

 

 Abordarea 

  

 

 

 

 

 

15.10.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

31.07.2019 

 

 

 

Responsabil 

proiect: 

 

 

 

Maier 

Gabriela 

Număr 

grupe 

implicate  

 

Număr 

cadre 

didcatice 

implicate 

 

 

Număr 

activități 

didactice 

desfășurate 

 

 

Număr 

părinți 

informați 

 

Număr 

Chestionare 

pentru 

cadrele 

didactice 

 

 

Fișă de 

observare a 

activităților  

 

Fișă de 

analiză a 

documentel

or din 

poriect 

 

 

Chestionar 

pentru 

părinți 
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minovative oferă  copiilor 

posibilitatea de a-și 

împărtăși părerile, ideile, 

informațiile, iar timpul de 

soluționare a problemelor 

a fost de cele mai multe 

ori mai scurt. 

interdisciplinară a 

conținuturilor, 

prin antrenarea 

preșcolarilor în 

activități de 

învățare prin 

cercetare, prin 

cooperare, 

folosind cu 

precădere 

metodele 

moderne, 

inovative; 

 

 

 Promovarea 

metodelor 

moderne și 

inovative care să 

solicite 

mecanismele 

gândirii, ale 

inteligenței,  

imaginației și 

creativității; 

 

 Promovarea 

metode 

moderne 

utilizate în 

cadrul 

activităților; 
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interacțiunii 

dintre preșcolari, 

schimbul de idei, 

de cunoștințe, 

asigurând un 

demers interactiv 

al actului de 

predare-învățare-

evaluare, prin 

utilizarea 

metodelor 

inovative și 

moderne; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Monitorizarea 

pilotării 

noului 

curriculum 

O privire de ansamblu, 

orientată spre evoluţia 

curriculumului în alte 

state, relevă dinamica 

politicilor în domeniu, 

exprimată prin 

schimbări, mai mult sau 

mai puţin periodice, prin 

actualizări şi reforme, în 

funcţie de mai multe 

variabile – idealul 

educaţional, rezultatele 

unor cercetări, 

experimente sau studii, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chestionar de 

evaluare a 

satisfacției 

beneficiarilor 
 

 

 Sporirea calităţii 

sistemului 

educaţional; 

 

 Necesitatea 

corelării cu 

prevederi și 

recomandări din 

documente 

promovate la 

nivel European, 

cu impact și cu 

implicaţii 

  

 

 

 

 

 
 

15.10.2018 

 

 

31.08.2019 

 

 

 

 

 

Responsabil   

Comisie 

Metodică: 

 

 

Horga 

Liana- 

Maria 

 

 

 

 

Număr 

grupe 

implicate  

 

Număr 

cadre 

didactice 

implicate 

 

 

Număr 

activități 

didactice 

desfășurate 

Chestionare 

pentru 

cadreloe 

didactice 

 

 

Fișă de 

observare a 

activităților  

 

Fișă de 

analiză a 

documentel

or din 
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evoluţia societăţilor 

respective, natura şi 

amploarea schimbărilor 

urmărite. 

 

Astfel, la nivel 

internaţional, se 

vorbeşte de o „reformă 

continuă” sau de 

„permanentizarea” 

reformelor, ca urmare a 

schimbărilor axiologice, 

sociale, economice, 

tehnologice. 

 

În România, atât 

politicile educaţionale 

cât și curriculumul 

național elaborat și 

aplicat în decursul 

ultimului deceniu 

exprimă o ritmicizare a 

schimbărilor şi a 

ajustărilor, fapt care a 

condus la o evoluție în 

domeniu și, implicit, la 

o racordare a politicilor 

semnificative; 

 

 

 Corelarea cu 

celelalte niveluri 

de învățământ, 

pentru realizarea 

coerenţei la 

nivelul sistemului 

educaţional 

românesc și 

pentru conturarea, 

alături de 

educaţia produsă 

la celelate 

niveluri de 

învăţământ, a 

„profilului de 

formare la nivel 

european”, 

structurat pe opt 

domenii de 

competenţă, 

pentru absolvenţii 

învăţământului 

obligatoriu; 

 

 

 

Maier 

Gabriela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier 

educativ: 

Rus Diana 

 

 

 

poriect 

 

 

Chestionar 

pentru 

evaluarea 

satisfacției 

beneficiarilo

r 
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educaţionale ale 

României cu politicile la 

nivel european. 

 

 Corelarea 

permanentă cu 

legislaţia în 

vigoare, 

îndeosebi cu 

prevederile care 

vizează domeniul 

educaţiei timpurii 

din: Legea 

educației 

naționale 

nr.1/2011, cu 

modificările și 

completările 

ulterioare; Legea 

nr.272/2004 

privind protecția 

și promovarea 

drepturilor 

copilului, cu 

modificările și 

completările 

ulterioare, Legea 

nr.263/2007 

privind 

înființarea, 

organizarea și 
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funcționarea 

creșelor, cu 

modificările și 

completările 

ulterioare; 

Hotărârea de 

Guvern 

nr.1252/2012 de 

aprobare a 

Metodologiei de 

organizare și 

funcționare a 

creșelor și a altor 

servicii de 

educație timpurie 

antepreșcolară; 

 

 

 Atingerea ţintelor 

și/sau 

implementarea 

unor măsuri din 

strategiile 

europene și 

naţionale de 

referinţă pentru 

domeniul 
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educaţiei; - 

necesitatea unei 

abordări sistemice 

a educaţiei 

timpurii, care 

înglobează, 

deopotrivă, 

educaţia 

antepreşcolară şi 

educaţia 

preşcolară, 

evitându-se 

abordarea lor 

fragmentată, așa 

cum s-a întâmplat 

până acum; 

 

 Iniţierea şi 

adoptarea unor 

schimbări 

relevante, cu 

valoare 

constructivă, 

având la bază 

reuşitele şi 

progresele 

realizate până 
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acum (datorită 

precedentului 

curriculum şi 

demersurilor 

subsecvente – 

generalizarea 

învăţământului 

preşcolar, 

promovarea 

obligativitivităţii 

acestuia şi a 

avantajelor 

educaţiei de la 

vârste fragede; 

investiţia în 

infrastructura 

educaţională; 

formarea cadrelor 

didactice şi a 

celorlalţi actori 

care intră în 

contact cu copilul 

preşcolar. 
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