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ANUL SCOLAR 2020-2021
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început
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sfârşit

MINISTERUL EDUCATIEI ȘI CERCETĂRII NATIONALE
GRADINITA  “PRICHINDEL” – PUCIOASA

Adresa: Str. Aleea  Ardealului,  No. 2, Pucioasa , Dambovita
Telefon / fax: 004/0245/761693; email: 

gradinitaprichindelpucioasa@yahoo.com

          

mailto:gradinitaprichindelpucioasa@yahoo.com


1. Participarea la cursuri de 

perfecIionare şi formare 

continua a personalului 

didactic, auxiliar şi nedidactic

4, 6 Realizarea centralizarii 

datelor privind formarea 

pentru tot personalul 

angajat pânǎ la sfarşitul 

lunii noiembrie.

Identificarea de cǎtre 

fiecare persoanǎ

implicatǎ a cel puIin 

unui curs de formare 

care sǎ rǎspundǎ 

nevoilor, pânǎ la 

sfârşitul lunii februarie.

Monitorizarea înscrierii 

la cursurile de formare 

identificate a cel puIin 

70% din grupul Iintǎ.

Responsabilitǎţi: Întocmirea unui centralizator cu persoanele ce au nevoie de formare. 

Redactarea unui proces verbal care sa ateste prezentarea ofertei de formare.

Realizarea graficului de monitorizare.

Indicatori realizare: Datele sunt centralizate 100%

Fiecare persoana vizatǎ identificǎ cel puIin un curs de formare.

100% dintre persoanele identificate se înscriu la cursuri.

Detalii: 1. Centralizarea datelor privind partiparea personalului angajat la cursuri de perfecIionare

în ultimii 2 ani.

2. Verificarea prezentarii ofertei de cursuri furnizate de CCD DâmboviIa.

3. Întocmirea unui grafic de monitorizare a personalului cu nevoi de formare.
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2. Utilizarea instrumentelor 

TIC în procesul instructiv 

educativ la clasǎ.

1, 4 Creşterea gradului de 

utilizare a instrumentelor 

TIC în procesul instructiv- 

educativ la clasǎ.

Diversificarea 

metodelor de 

predare prin 

intermediul 

tehnologiei

informatice şi de

comunicare.

Utilizarea platformelor 

educationale in predarea 

on-line.

Septembrie

2020

 Iunie 2021

Responsabilitǎţi: Elaborarea procedurii de monitorizare a procesului de utilizare a instrumentelor TIC 

în procesul instructiv-educativ.

Întocmirea instrumentelor de monitorizare a procesului Prezentarea 

instrumentelor şi a termenelor persoanelor vizate. Comunicarea 

rezultatelor.

Indicatori realizare: Creşterea gradului de utilizare a instrumentelor TIC în procesul instructiv- 

educativ la clasǎ cu 15% faIǎ de anul precedent.

Creşterea numericǎ cu 20% a cadrelor didactice care folosesc metode de predare bazate pe 

utilizarea tehnologiei informatice.

Detalii: Monitorizarea procesului de utilizare a intrumentelor TIC in procesul instructiv- educativ.

Observarea creşterii numerice a disciplinelor care utilizeazǎ resurse informatice la clasǎ.



Nr. crt. Nume Tip Cercetare Obiective Datǎ

început

Datǎ 

sfârşit

3. Existenta şi aplicarea 

procedurilor de 

optimizare a evaluǎrii 

învǎtǎrii

Eficacitate 

educationalǎ 

pe disciplina 

Z

Monitorizarea 

documentelor de 

evaluare în vederea 

optimizǎrii procesului.

Verificarea gradului 

de eficienIǎ al 

evaluǎrii aplicate.

Urmǎrirea întocmirii 

planurilor 

remediale/de 

dezvoltare în urma 

centralizǎrii 

rezultatelor evaluǎrii.

 Iunie 2021  August 2021

Responsabilitǎţi: Întocmirea procedurii de monitorizare a procesului de evaluare.

Afişarea procedurii şi a instrumentelor de monitorizare .

Aplicarea grilei de monitorizare.

Indicatori realizare: 80% dintre documente corespund standardelor de calitate. 60% 

dintre documente au grad ridicat de eficienIǎ.

70% dintre dintre probele centralizate au întocmite planuri remediale/ de dezvoltare.

Aspecte reţinute: Aplicarea probelor de evaluare în funcIie de particularitǎIile de vǎrstǎ şi nivelul de 

pregǎtire.

EficienIa probelor aplicate în vederea întocmirii planurilor remediale/ de dezvoltare.
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sfârşit

4. Asigurarea 

materialelor necesare

și a protocoalelor de 

lucru pe toate 

compartimentele 

( administrative, 

sanitar, bloc 

alimentar)

Respectarea 

măsurilor de 

prevenție a 

riscului de 

îmbolnăvire 

cu 

SARS_CoV 2

Monitorizarea 

presonalului didactic si 

nedidactic privind 

regulile și măsurile 

stabilite

Verificarea gradului 

de eficienIǎ al 

măsurilor aplicate.

Urmǎrirea întocmirii 

planurilor 

remediale/de 

dezvoltare în urma 

centralizǎrii 

rezultatelor.

01.09.2020 31.08.2021

Responsabilitǎţi: Întocmirea procedurii de monitorizare a procesului de aplicare a PO privind respectarea 

măsurilor și regulilor de igienă privind prevenirea riscului îmbolnăvirii cu SARS_CoV2.

Afişarea procedurii şi a instrumentelor de monitorizare .

Aplicarea fișei de monitorizare.

Indicatori realizare: 80% dintre documente corespund standardelor de calitate. 60% 

dintre documente au grad ridicat de eficienIǎ.

70% dintre dintre probele centralizate au întocmite planuri remediale.

Aspecte reţinute: Aplicarea măsurilor de protecție

EficienIa măsurilor de protecție aplicate în vederea întocmirii planurilor remediale.

Coordonator CEAC, Carstea Catalina

                                                                                                        




