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I. ARGUMENT
În contextul actual, când se acordă o importanţă deosebită educaţiei iar eficienţa reformei în
învăţământ este direct dependentă de participarea responsabilă a tuturor celor implicaţi direct sau
indirect în acest proces, se impune ca managerii, directorii unităţilor de învăţământ să realizeze
proiecte de dezvoltare instituţională compatibile cu oricare altele din spaţiul european.
Condiţiile unui mediu dinamic, schimbător fac necesară planificarea strategică. Schimbările
din mediu nu sunt neutre, ele putând să acţioneze atât ca oportunităţi de dezvoltare cât şi ca
ameninţări pentru instituţie. O planificare corectă este cea care anticipează şi valorifică schimbările în
avantajul organizaţiei, este o planificare capabilă să ofere soluţii nu numai pentru schimbările
preconizate dar şi pentru cele imprevizibile.
Se impune, aşadar, o realizare a unui plan de dezvoltare instituţională de calitate, care să aibă
capacitatea de a anticipa corect schimbările şi de a se adapta lor, cât şi capacitatea de a preconiza
rezerve de alternative decizionale pentru situaţii neprevăzute.
Prezentul Proiect de dezvoltare instituţională l-am conceput pentru Grădiniţa cu Program Prelungit
Veseliei , Aleea Brazilor nr. 14 având ca structura I - Grădiniţa cu Program Normal Veseliei de pe
str. Morii nr. 5, loc. Gherla, jud. Cluj.
În elaborarea proiectului am ţinut cont de mediu, condiţii concrete şi tendinţe de evoluţie ale
acestora, identificate ca oportunităţi sau ameninţări.
Atât componenta strategică a proiectului (misiunea) cât şi cea operaţională (acţiunile concrete
prin care se ating ţintele) vizează toate domeniile funcţionale: curriculum, resurse umane, resurse
materiale şi financiare, relaţii comunitare, proiectul fiind realizat de la general la particular.
Prin proiectul propus urmărim realizarea unei oferte educaţionale şi curriculare personalizate,
o dezvoltare a unităţii în concordanţă cu nevoile reale a societăţii şi folosind la maxim resursele
disponibile. În stabilirea ţintelor strategice am avut tot timpul în vedere faptul că beneficiarii finali ai
ofertei educaţionale sunt copiii.
Planul operaţional propus reliefează mijloul prin care dorim să atingem scopurile strategice.
Descentralizarea şi autonomia instituţională ne-a determinat să considerăm relaţiile
comunitare ca fiind esenţiale, prin urmare, proiectul urmăreşte satisfacerea nevoilor reale ale
comunităţii.
În acelaşi timp, proiectul se adresează familiilor copiilor venind în întâmpinarea nevoilor
acestora, personalului celor două grădiniţe, comunităţii locale, şcolilor care ne vor prelua copiii.
Cadrul legislativ:
Legile și documentele programatice care stau la baza elaborării P.D.I.
Acest Proiect de dezvoltare managerială a fost conceput în conformitate cu următoarele acte
normative:
1. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
2. Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005
privind asigurarea calităţii educaţiei
3. Legea 128/1997 privind Statutul Personalului didactic si Legea 349/2004 pentru modificarea şi
completarea Legii 128/1997 privind Statutul personalului didactic;
4. Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
5. Ordinul MENCS nr. 5079/2016 - aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ
6. Ordinele, notele, notificările şi precizările MEN/M.E.C.S;
7. HG nr. 21/10.01.2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a
unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare
periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
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8. HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 22/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare
instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de
educaţie;
9. Standarde de referință și indicatori de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în
învățământul preuniversitar;
10.Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educație;
11.Ordin 3638/ 27.03.2012 Aprobarea standardelor de formare continuă a persoanelor cu func ții
manageriale;
12. OMECTS nr. 3545/2012 Adoptarea politicii în managementul educațional preuniversitar.

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ
Unitatea de învăţământ:- Grădiniţa cu Program Prelungit „Veseliei” (unitate cu personalitate
juridică)
- Grădiniţa cu Program Normal „Veseliei”, structura I
Tip de învăţământ: preprimar
Tipul
grădiniţei:
Grădiniţă
publică,
învăţământ
de
zi,
două
schimburi/
un schimb
Limba de predare: limba română
Coordonatele grădiniţei: Aleea Brazilor, nr. 14 / Str. Morii nr.5, loc. Gherla, jud. Cluj, tel. 0264241572 / 0264-242099, loc. Gherla, jud. Cluj
e-mail: gradinita8gherla@yahoo.com ; gveseliei@yahoo.com
site-ul grădiniţei: http://grveseliei.gradinite.edu.ro

II.1. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN – Analiza PEST (E)
1. Contextul geo-socio-economic
Grădiniţa cu Program Prelungit „VESELIEI” este situată în Municipiul Gherla, cartierul
Autogară, o zonă destul de populată. Grădiniţa este solicitată şi are copii înscrişi atât din zona
grădiniţei cât şi din zonele învecinate: Candia, str. Dejului, str. Mintiului, Zona Gării, precum şi din
zona Gherla: Fizeşul Gherlii, Ţaga, Sântioana, Iclod, Livada, Mintiul Gherlii.
Unitatea a fost înfiinţată de către ISJ Cluj la 1 Septembrie 1977 când unitatea a funcţionat cu
5 grupe de copii cu program prelungit. În 1990-1995, unitatea a funcţionat cu 5 grupe de copii, din
care o grupă specială, copii cu deficienţe de vorbire.
În anul şcolar 1996-1997 grădiniţa a funcţionat cu 6 grupe de copii, având 2 grupe
pregătitoare.
Începând cu anul şcolar 1997-1998, datorită scăderii numărului de copii, au fost desfiinţate 2
grupe de copii rămânând 4 grupe de copii până în anul şcolar 2008-2009 când s-a reânfiinţat a 5-a
grupă.
În anul şcolar 2010-2011, grupa de copii din cartierul Hăşdate a fost arondată unităţii noastre
cu PJ, astfel că, de la această dată unitatea funcţionează cu 5 grupe cu program prelungit şi o grupă cu
program normal.
Localul grădiniţei este situat în bloc (P+E) şi a fost reabilitat în totalitate în 2010 asigurânduse condiţii optime de funcţionare. Locaţia de la Hăşdate a fost reabilitată parţial: s-a racordat la
canalizare, a fost amenajat grup sanitar corespunzător, s-a înlocuit parchetul în grupă, s-a înlocuit
acoperişul, s-a construit gardul împrejmuitor mai necesită izolaţie termică şi montarea unei centrale
termice.
Grădiniţa este dotată cu mobilier nou (80%), aparatură modernă în fiecare grupă (calculatoare,
multifuncţionale, televizoare, CD-playere), jocuri şi jucării, auxiliare curriculare.
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Curtea de joacă este spaţioasă, dispune de spatiu verde şi jocuri de curte..
Copiii provin din familii şi categorii sociale variate, unitatea prezintă interes din partea
populaţiei fiind cotată ca o grădiniţă de elită.
Grădiniţa dispune de personal bine pregătit, cu dragoste pentru meseria aleasă şi interes
pentru atingerea obiectivelor în ducaţia timpurie.
În prezent sunt înscrişi un număr de 150 copii repartizaţi în 6 grupe, cu 11 educatoare, 4
îngrijitoare, 2 bucătărese, O,25 contabil, 0,25 secretar, 1 administrator şi 1 asistent medical.
Grădiniţa cu Program Normal VESELIEI, structura I, Gherla, este situată pe str. Morii nr. 5
Gherla, într-o zonă cu case. Copiii înscrişi în această grădiniţă provin atât din zona grădiniţei, căt şi
din zona Autogării, Candia, Mintiul Gherlii, cartierul nou.
Imobilul este reabiliat asigurând condiţii optime de funcţionare. Mobilierul şi dotarea sunt
corespunzătoare, există calculator, multifuncţional, CD-player, jocuri şi jucării, auxiliare curriculare.
Curtea de joacă dispune de puţin saptiu dar, grădiniţa fiind aproape de parcul mare, copiii au
oportunitatea de a se relaxa aici şi în părculeţul copiilor.
Copiii provin din familii şi categorii sociale variate, personalul grădiniţei este bine pregătit, cu
dragoste pentru meseria aleasă.
În prezent grădiniţa funcţionează cu un număr de 43 de copii, repartizaţi în 2 grupe, îndrumaţi
de 2 educatoare şi o îngrijitoare.
Cele două unităţi sunt deschise tuturor copiilor, indiferent de sex, etnie, religie sau poziţie
socială şi au drept ţel să câştige renume şi să devină elită în pregătirea copiilor pentru şcoală.
2. Situţia familiilor copiilor şi atitudinea acestora faţă de şcoală
a. Situaţia familială
Copiii fac parte, în majoritatea lor, din familii bine organizate, dar avem şi copii din familii
dezorganizate, aceştia fiind daţi în grija mamelor. La structura I şi la Hăşdate avem copiii rromi
pentru care se impune sprijin deosebit pentru socializare şi educaţie
Veniturile familiilor sunt modeste, un număr mic de copii provin din familii de intelectuali,
majoritatea sunt din familii de muncitori, o pondere foarte mică au părinţii patroni.
b. Atitudinea familiei faţă de grădiniţă
Părinţii participă cu interes la solicitările grădiniţei, procură rechizitele necesare copiilor,
achită datoriile băneşti faţă de grădiniţă, se implică în mod activ la diferitele manifestări şi activităţi
organizate în grădiniţă, în luarea unor decizii (având reprezentaţi în Consiliul de administraţie şi în
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii), în asigurarea frecvenţei, îmbunătăţirea bazei
materiale etc. Ei sunt activi şi în privinţa participării şi susţinerii activităţilor extracurriculare,
cultural-artistice, turistice. Excepţie fac familiile de rromi care au o situaţie specială.

II.2. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN
a)Analiza de tip cantitativ:
1. Populaţia şcolară:În ultimii 4 ani graficul copiilor înscrişi este următorul:
Grădiniţa cu Program Prelungit VESELIEI
Anul şcolar
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015 - 2016

Nr. grupe
6
6
6
6

Nr. preşcolari
142
158
158
158
5

Grădiniţa cu Program Normal VESELIEI, structura I
Anul şcolar
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Nr. grupe
2
2
2
2

Nr. preşcolari
40
43
40
45

2. Prognoza pentru 2016 – 2020
Grădiniţa cu Program Prelungit VESELIEI
Anul şcolar
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Nr. grupe
6
6
6
6

Nr. preşcolari prognozati
150
150
150
150

Grădiniţa cu Program Normal VESELIEI, structura I
Anul şcolar
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Nr. grupe
2
2
2
2

Nr. preşcolari
43
40
40
40

b) Analiza de tip calitativ:
1. Viaţa copiilor
În grădiniţă se desfăşoară zilnic un program adecvat particularităţilor de vârstă ale copiilor
alternând activităţile liber alese cu activităţile pe domenii experenţiale şi activităţile optionale,
activitatea de bază fiind jocul.
Masa servită copiilor asigură necesarul de calorii specific vârstei preşcolare. Datorită
specificului grădiniţei este inclus şi programul de somn al copiilor precum şi activităţi de după masă
ce cuprind activităţi de relaxare, recuperatorii, individuale. Întreg programul din grădiniţă are ca
obiectiv satisfacerea nevoilor şi trebuinţelor de joc, învăţare, hrană, somn, relaxare şi multă
afectivitate.
Copii de la program normal beneficiază de programul lapte şi corn, foarte benefic pentru
aceştia, luând în considerare situaţia lor familiară. Beneficiem de programul naţional Fiecare copil
din grădiniţă prin care motivăm copiii din familii defavorizate să frecventeze grădiniţa.
2. Acţiuni cultural educative
Grădiniţa noastră este preocupată de realizarea unor activităţi extracurriculare interesante şi
atractive, cu un bogat suport educativ, prin organizarea de: -jocuri sportive, excursii şi vizite,
competiţii la nivel local, judeţean şi naţional, programe educative (educaţia pentru sănătate, educaţie
rutieră, educaţie ecologică, kalokagathia, să citim pentru mileniul III, educaţie socio-emoţională),
serbări cu diferite ocazii, vizionare de filme pentru copii, teatru de păpuşi etc.
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An de an copiii participă la diferite concursuri locale (cu ocazia Zilelor grădiniţei), judeţene,
naţionale, internaţionale. Ne mândrim cu rezultatele obţinute de ei atât pe plan local cât şi la celelalte
judeţene sau naţionale. Astfel, am fost premiaţi la concursurile Piticot, Colorăm şi desenăm,
Europreşcolarul, Discovery, concursuri tematice: de Crăciun, 8 Martie, 1 Iunie, precum şi la
Concursul Primăvara copiilor unde am fost invitaţi la Gala laureaţilor. Suntem iniţiatorii unor
proiecte judeţene (Magia sărbătorilor de iarnă în suflet de copil) şi interjudeţene (Educaţia şcolară,
punte de legătură între copii şi dascăli) care au un impact deosebit pe plan naţional prin atragerea
paticipării copiilor şi a cadrelor didactice din întreaga ţară.
În unitate domneşte un climat calm, de muncă şi seriozitate care contribuie la confortul psihic
şi fizic al copiilor.
Copiii cu defecte de vorbire sunt consiliaţi de către logoped, iar educatoarele efectuează zilnic
exerciţii de corectare a vorbirii acestora.
Copiii cu CES sunt îndrumaţi de consilierul şcolar care este foarte eficient în unitatea noastră.
Copiii din unitatea noastră sunt îndrumaţi pentru respectarea unor reguli de de convieţuire în
colectiv:
- să respecte şi să salute personalul grădiniţei
- să-şi exprime orice dorinţă, trebuinţă sau indispoziţie
- să contribuie la păstrarea curăţeniei şi ordinei în interior şi în curte
- să păstreze liniştea în incinta grădiniţei
- să folosească formulele şi regulile de politeţe
- să se bucure de tot ce le oferă grădiniţa
- să-şi ajute colegii şi să-şi facă prieteni
- să se manifeste în orice ocazie şi să-şi dezvăluie nestingherit aptitudinile şi talentul individual.
Este o tradiţie în unitatea noastră organizarea Proiectului naţional Educaţia şcolară, punte de
legătură între copii şi dascăli: ce cuprinde simpozionul pentru cadre didactice şi concursul de creaţie
plastică pentru copii, acestea finalizându-se cu editarea de broşuri cu lucrările prezentate şi a
Proiectului judeţean: Magia sărbătorilor de iarnă în suflet de copil ce cuprinde concurs de creaţie
plastică pentru copii. Tot ca tradiţie putem puncta organizarea Zilelor grădiniţei, zile de relaxare şi
evaluare atât pentru copii cât şi pentru educatoare.
3. Îndicatori de calitate resurse umane
Politica unităţii noastre în domeniul resurselor umane este esenţială în dezvoltarea calităţii
învăţământului. Analiza noastră, în acest domeniu, va cuprinde următoarele aspecte:
a)Personal didactic
An şcolar

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Nr.
total Titulari Suplinitori Grad
Grad
profesori
didactic I didactic
II
14
10
4
6
4
15
11
3
7
4
14
11
3
7
2
14
10
4
6
3
14
10
4
6
4

Def.

Debu
tanţi

Necalificati

3
2
5
3
3

2
2
1

1

Încadrarea în grupe de vârstă pentru perioada 2012-2016
Indicatorul
Pondere
personal
didactic cu o vechime în

A

B

Nr. cadre didactice cu o
vechime în unitate mai

Nr. total
didactice

Ax100/B
de

cadre

Ponderea, %

7

unitate mai mare de 4
ani

mare de 4 ani
13

14

Ponderea personalului
didactic
cu
gradul
didactic I

Nr. cadre didactice cu
gradul didactic I
6

Nr. total
didactice
14

de

Ponderea personalului
didactic
cu
gradul
didactic II

Nr. cadre didactice cu
gradul didactic II
4

Nr. total
didactice
14

de

Ponderea personalului
didactic cu definitivat

Nr. cadre didactice cu
definitivat
3

Nr. total
didactice
14

de

Ponderea
cadrelor
didactice cu performanţe
în activitatea metodicoştiinţifică

Nr. cadre didactice cu
performanţe în activitatea
metodico-ştiinţifică
13

Nr. total
didactice

de

Competenţe de utilizare
a
calculatorului
(Word+Excel) în rândul
cadrelor didactice

Nr. cadre didactice cu
competenţe de utilizare a
calculatorului
(Word+Excel)

Nr.
total
didactice

Ponderea
cadrelor
didactice cu gradaţie de
merit
Ponderea
cadrelor
didactice care în ultimii
5 ani au urmat cel puţin
o formă de perfecţionare

14
Nr. cadre didactice cu
gradaţie de merit
6
Nr. cadre didactice care în
ultimii 5 ani au urmat cel
puţin
o
formă
de
perfecţionare
13

14
Nr.
total
didactice
14
Nr.
total
didactice

92,85 %
cadre

42,85 %
cadre

Ponderea, %
28,57 %

cadre
21,42 %
cadre

14

14

Ponderea, %

Ponderea, %

92,85%
cadre

Pondere, %

cadre

100 %
Pondere, %

cadre

42,85 %
Pondere, %

92,8 %

Personalul didactic este preocupat de aplicarea reformei în învăţământul preprimar, de
perfecţionarea stilului de muncă şi participarea la cursuri de formare organizate de CCD, ISJ, comisii
metodice, cercuri pedagogice alte Asociaţii furnizoare de cursuri de formare.
b) Personalul didactic auxiliar şi nedidactic:
Personalul didactic auxiliar şi nedidactic se menţine în ultimii 4 ani şcolari şi este format din: ¼
contabil, ¼ secretar, 1 administrator, 2 bucătărese, 5 îngrijitoare şi o asistentă medicală, personal care
asigură cu succes întreţinerea grădiniţei, îngrijirea copiilor, hrana acestora, asistenţa medicală, astfel
că, se asigură cu succes condiţiile de educaţie şi ingrijire a copiilor.
4. Cultura organizaţională
Este caracterizată printr-un etos profesional înalt. Valorile dominante sunt: cooperarea, munca
în echipă, respectul reciproc, ataşamentul şi dragostea faţă de copii, respectul pentru profesie,
libertatea de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, dorinţă de afirmare. Între cadrele didactice
şi personalul auxiliar există relaţii de colaborare şi ajutor reciproc, toate acţiunile fiind puse în slujba
copiilor. Împreună încercăm să asigurăm copiilor condiţii igienico-sanitare cât mai bune, hrană
diversificată şi cu calorii corespunzătoare vârstei, timp pentru joacă, toate acestea fiind menite să
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asigure o dezvoltare psiho-fizică a copilului şi să-i facă cât mai lină trecerea spre următoarea treaptă
de învăţământ.
5. Relaţia cu comunitatea locală
Are la bază cunoaşterea reciprocă a cerinţelor şi posibilităţilor de acţiune comună şi constă în
întâlniri periodice, participări ale cadrelor didactice la manifestări culturale, ştiinţifice, sportive
organizate la nivel municipal precum şi a reprezentanţilor autorităţilor locale la cele organizate de
grădiniţă.
6. Condiţiile materiale
a) Localul
Grădiniţa cu Program Prelungit Veseliei ( cu personalitate juridică) funcţionează într-un local
cu o vechime de 39 ani reabilitat în totalitate, sălile de grupă sunt încăpătoare, iluminate natural şi
artificial şi un local din Hăşdate reabilitat în proporţie de 80%. Încălzirea pe timp de iarnă se face cu
ajutorul a 2 centrale termice proprii şi 1 sobă de teracotă cu gaz, condiţiile de desfăşurare a procesului
instructiv-educativ fiind foarte bune.
Activitatea sportivă se desfăşoara în curtea grădiniţei care este mare şi dotată cu jocuri de
curte pentru copii.
Grădiniţa cu Program Normal Veseliei, structura I funcţionează într-un local reabilitat în
2010, cu încălzire de la centrală proprie, cu condiţii optime de desfăşurare a procesului educativ.
b) Structuri
Activitatea şcolară se desfăşoară pe grupe de vărstă: mică, mijlocie şi mare
Grădiniţa cu PJ are program prelungit şi o grupă cu program normal iar structura I are
program normal.
Statutul clădirii, vârsta şi anul ultimei renovări :
Grădiniţa cu Program Prelungit VESELIEI
Anul construcţiei

Anul ultimei renovări
Statutul clădirilor

PJ: 1977
Structura I: 2010 – schimbare destinaţie clădire
PJ: 2012, – reparaţii capitale
Structura I: 2010 – reparaţii capitale
Proprietatea Statului român

Atât PJ-ul cât şi structura I deţin Autorizaţie de funcţionare, structura I deţine şi Autorizaţie de
securitate la incendiu.
Relaţii de parteneriat :
a) cu Comunitatea locală: Municipiul Gherla, poliţie, ISU Cluj, ADP, bibliotecă, cabinet medical
şcolar, teatru de păpuşi
b) cu Instituţii de învăţământ: Grădiniţa „Căsuţa Fermecată”, Grădiniţa „Arici Pogonici”, Şcoala
Gimnazială nr. 1, Gherla, Liceul Teoretic Ana Ipătescu, Gherla, Centrul de zi Micul Prinț
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Proiecte şi programe educative:
a) la nivel de unitate: Să citim pentru mileniul III, Kalokagathia, Educaţie sanitară, Educaţie rutieră,
Ecogrădiniţa, Educaţie socio-emoţională, Educaţie financiară, Primăvara copiilor
b) la nivel judeţean: Magia sărbătorilor de iarnă în suflet de copil
c) la nivel naţional: Educaţia şcolară, punte de legătură între copii şi dascăli

III. ANALIZA SWOT
1.Domeniul CURRICULUM

Puncte tari

Puncte slabe

● Curriculum pentru educaţie timpurie: - plan
de învăţământ specific
- domenii curriculare
- auxiliare avizate de MENCS
● Libertatea educatoarelor de a-şi proiecta
activitatea având în vedere dezvoltarea globală
a copilului
 Rezultate foarte bune în urma inspecţiilor
curente şi speciale
 Rezultate foarte bune în cadrul programelor
educaţionale judeţene şi nationale.
 Autonomia educatoarelor în alegerea temelor
şi în constituirea schemelor orare
 Proiectarea didactică centrată pe copil
 Folosirea metodelor activ-participative în
activitate
 Centrarea activităţilor didactice pe joc
 Individualizarea instruirii, abordarea flexibilă
a conţinuturilor
 Centrarea proiectelor didactice pe obiective
educaţionale fixate pe nivele de vârstă
 Proiectarea unor activităţi care răspund
nevoilor copiilor, selectarea şi propunerea unor
activităţi opţionale în concordanţă cu nevoile
copilului
 Existenţa ariilor de stimulare: „Biblioteca”,
„Arta”, „Construcţii”, „Jocuri de rol”
 Existenţa parteneriatelor cu părinţii pentru
aplicarea curriculumului
 Completarea corectă a documentelor şcolare
 Realizarea evaluărilor conform standardelor
în vigoare, elaborarea rapoartelor de evaluare la
fiecare grupă
 Realizarea de activităţi extracurriculare
diverse: teatru de păpuşi, vizite, excursii
 Implicarea copiilor în competiţii diverse, cu
rezultate foarte bune
 Organizarea serbărilor dedicate diferitelor

 Curriculum-ul este structurat pe nivele de
vârstă nu pe grupe de vârstă
 Existenţa unui număr mare de copii în grupă
duce la scăderea calităţii actului didactic
 Conţinuturile nu sunt abordate în totalitate în
manieră integrată
 Confuzie între obiectivele de referinţă şi cele
operaţionale
 Insuficienta informare şi diseminare a
informaţiilor referitoare la schimbările privind
strategiile de predare, învăţare, evaluare
 Tehnicile de lucru în grup, învăţarea prin
cooperare, aspecte ale pedagogiei interactive nu
sunt suficient de bine administrate de către toate
educatoarele
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evenimente, a zilelor grădiniţei
Oportunităţi
 Implicarea părinţilor în stabilirea ofertei
educaţionale, curriculare
 Curriculumul preşcolar permite o proiectare
interdisciplinară şi integrată a conţinuturilor
 Curriculum precizează finalităţile
educaţionale
 CDS permite valorizarea abilităţii sociale şi
contribuie la socializarea copiilor

Ameninţări
 Educatoarele nu se regăsesc ca grup ţintă în
oferta activităţilor de formare/perfecţionare a
CCD Cluj (în special cursuri acreditate)
 Schimbările frecvente din sistemul de
învăţământ pot afecta procesul didactic şi la
nivel preşcolar
 Lipsa spaţiului împiedică realizarea tuturor
solicitărilor
 Insuficienţa achiziţie a materialelor auxiliare
adaptate la cerinţele actuale

2.Domeniul RESURSE UMANE
Puncte tari

Puncte slabe



Încadrarea unităţii cu cadre didactice
 Fonduri insuficiente pentru formarea
calificate în proporţie de 100%
continuă a cadrelor didactice
 Cadre didactice cu studii superioare în
 Numărul mic al personalului de îngrijire
proporţie de 92,85 %
raportat la numărul mare de copii înscrişi
la grupe
 Interesul cadrelor didactice pentru
formarea continuă continuă
 Existenţa în grădiniţă a copiilor de 2-3
ani urmare a trecerii clasei pregătitoare la
 Ponderea cadrelor didactice cu gradul
şcoală
didactic I este mare
 Ponderea cadrelor didactice care  Lipsa abilităţilor în iniţierea programelor
participă la diverse sesiuni de comunicări comunitare
ştiinţifice şi simpozioane este foarte  Existenţa unor riscuri legate de siguranţa
mare
copiilor care nu pot fi gestionate şi eliminate
 Participarea cadrelor didactice împreună
datorită insuficienţei personalului nedidactic
cu copiii grădiniţei la diverse concursuri
organizate la nivel local, judeţean sau  Supraîncărcarea cu sarcini zilnice poate duce
la scăderea calităţii activităţii instituţionale
naţional este realtiv mare
 Ponderea personalului didactic titular cu  Lipsa motivaţiei financiare a cadrelor
gradele didactice I şi II este de 80%
didactice pate conduce la plecarea din sistem a
 Există personal medical calificat
unor cadre didactice valoroase, cu experienţă
 Există o bună delimitare a resonsabilităţii
cadrelor
didactice
prin formarea
echipelor de lucru şi trasarea de
responsabilităţi precise în cadrul acestor
echipe
 Relaţiile
interpersonale
existente
favorizează
crearea
unui
climat
educaţional deschis, stimulativ
Oportunităţi
Ameninţări

ROFUIP care va stimula funcţionarea
înv. preşcolar

Identificarea nevoilor de formare a

 Indicele demografic în scădere
 Fluctuaţia populaţiei şcolare
 Practica insuficientă cu care debutează un
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cadrelor didactice de către Casa Corpului
Didactic şi alte foruri acreditate

Realizarea formării continue a cadrelor
didactice prin intermediul Comisiei metodice şi
a Cercurilor pedagogice

Crearea unui sistem de mentorat a
cadrelor didactice debutante
 Posibilităţi financiare de stimulare, motivare
a cadrelor didactice (gradaţii de merit)

absolvent în sistemul de învăţământ;
 Lipsa de fonduri şi motivare în dezvoltarea
personală
 Salarizarea din sistemul bugetar

3.Domeniul RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
Puncte tari







Puncte slabe

Unitatea dispune de o bază materială
bună
Existenţa unor resurse extrabugetare:
Asociaţia Grădiniţa Veseliei
Cadrele didactice realizează auxiliare
curriculare care favorizează învăţarea
Preocuparea pentru modernizarea bazei
materiale
Părinţii sunt motivaţi să contribuie la
sporirea
fondurilor
destinate
modernizării resurselor
Conexiunea la internet






Finanţarea insuficientă a învăţământului,
costul/elev nealocat
Lipsa unor proiecte pentru atragerea de
fonduri extrabugetare
Inexistenţa unei săli de sport
Dubla funcţionare a sălilor de grupă:
activitate didactică, somn

PROTECTIE SOCIALA: - programul
guvernamental
„Lapte-corn”este
favorabil
familiilor cu venituri mici si constituie un motiv
de a frecventa gradinita cu program normal;
 -Acordarea tichetelor sociale pentru
copiii din familii cu venituri mici prin
programul „Fiecare copil în grădiniţă”
Oportunităţi
Ameninţări





Accesul la programe de formare
Descentralizarea
şi
autonomia
instituţională
Parteneriate cu comunitatea locală,
ONG, agenţi economici..
Existenţa posibilităţii de atragerea de
fonduri europene prin proiecte




Cuantumul mic al fondurilor destinate de
autorităţile locale
Ritmul
accelerat
al
schimbărilor
tehnologice conduce la uzura morală a
echipamentelor existente.

4.Domeniul DEZVOLTAREA RELATIILOR COMUNITARE
Puncte tari


Relaţii cu parteneri sociali: ISJ, CCD,
Consiliul local, ONG-uri

Puncte slabe


Lipsa experienţei în elaborarea unor
Proiecte de finanţare europeană
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Colaborare cu şcolile si grădiniţele din
zonă desfăşurată ritmic şi constructiv
Organizaţia promovează
relaţii de
colaborare si de parteneriat cu diferiţi
factori(biserica, biblioteca, pompierii,
poliţia, muzeul de istorie, teatrul de
păpuşi)
Există în derulare proiecte si
parteneriate
care
contribuie
la
socializarea copiilor
Întâlniri periodice cu părinţii în cadru
organizat
Realizarea de spectacole, programe
artistice având ca invitaţi părinţii
Realizarea de activităţi extracurriculare
cu implicarea părinţilor

Oportunităţi










Slaba implicare a reprezentanţilor
comunităţii locale în procesul decizional
din grădiniţă
Insuficienta implicare a părinţilor în actul
educaţional şi administrativ datorată
situaţiei materiale şi sociale a acestora
Slaba implicare si reticenţa societăţilor
economice de a efectua sponsorizări.

Ameninţări

Proiectele educative propuse spre
derulare
Deschiderea unor instituţii pentru
schimburi de experienţă sau colaborări
diverse
Prezentarea ofertei în fața comunității
Interesul şcolilor primare de a-şi prezenta
oferta curriculară şi extracurriculară în
grădiniţe
Disponibilitatea unor instituţii în
realizarea proiectelor de parteneriat

IV.




Timpul limitat al parinţilor poate duce la
slaba lor implicare în viaţa unităţii
Lipsa fondurilor financiare
poate
îngreuna
realizarea,
promovarea
proiectelor şi parteneriatelor

VIZIUNEA ŞI MISIUNEA GRĂDINIŢEI

VIZIUNEA:
Realizarea unui mediu de promovare a valorii şi practicii democratice în care
să domnească un climat propice învăţării şi educaţiei
MISIUNEA:
Să dea aripi puiului de om, să-l înveţe să zboare spre cunoaştere, să-i facă zborul
lin spre înălţimi
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V. ŢINTE STRATEGICE
Analizând contextul educaţional şi comunitar actual ne determină să avem în vedere ca dimensiune
strategică: modernizarea sistemului de educaţie în grădiniţă pentru a da coerenţă parcursurilor şi
opţiunilor individuale printr-o schimbare curriculară substanţială, orientată pe competenţe cheie ce
trebuiesc dobândite în grădiniţă în vederea integrării cu uşurinţă în viaţa şcolară.
Urmare analizei „punctele slabe” ale mediului intern şi a „ameninţărilor” identificate în mediul
extern, propunem următoarele ţinte strategice:
1. Dezvoltarea managementului grupei prin implementarea unor strategii educaţionale astfel
încât activitatea să fie centrată pe copil pentru a-i dezvolta personalitatea şi adaptarea la viaţa
şcolară să se facă rapid.
2. Programe educaţionale specifice (CDŞ) pentru a răspunde nevoilor copiilor, părinţilor,
societăţii şi pentru a creşte prestigiul grădiniţei în contextul concurenţei.
3. Crearea unor condiţii optime de învăţare pentru preşcolari prin modernizarea spatiilor
existente, extinderea grădiniţei cu PJ, completarea dotărilor existente, întărirea securităţii
copiilor în grădiniţă.
4. Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale locale, judeţene şi naţionale care să
lărgească viziunea asupra educaţiei , să asigure implicarea grădiniţei în viaţa comunităţii.
MOTIVAREA ALEGERII ŢINTELOR
Urmare analizei „punctele slabe” ale mediului intern şi a „ameninţărilor” identificate în mediul
extern, precum şi a faptului că:
- ţintele stabilite respectă politicile şi strategiile de dezvoltare naţionale şi locale ;
- sunt realizabile cu resursele existente şi previzibile ;
- folosesc mai eficient resursele disponibile ale organizaţiei ;
- conduc la creşterea calităţii educaţiei în grădiniţă ;
- conduc la formarea unui spirit de echipă în vederea realizării obiectivelor propuse ;
- contribuie la menţinerea şi consolidarea prestigiului organizaţiei.

VI. OBŢIUNI STRATEGICE
ŢINTA
STARATEGICĂ

OPŢIUNI STRATEGICE / DOMENIU FUNCŢIONAL
CURRICULUM

1.
Dezvoltarea
managementului
grupei
prin
implementarea
unor
strategii
educaţionale astfel
încât activitatea să
fie centrată pe

-Eficientizarea
predării
conţinuturilor prin
adaptarea stilurilor
de predare la modul
de
învăţare
al
copiilor.

RESURSE
UMANE

RESURSE
MATERIALE
ŞI
FINANCIARE
- Participarea - Achiziţionarea
cadrelor
de
material
didactice la
didactic
cursuri de
corespunzător
formare
cerinţelor
privind
actuale.
strategiile de
predare-

RELAŢII
COMUNITARE

Informarea
temeinică
a
părinţilor cu privire
la
activităţile
comune desfăşurate
de
copil
în
grădiniţă.
Implicarea
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copil pentru a-i
dezvolta
personalitatea şi
adaptarea la viaţa
şcolară să se facă
rapid.

2.
Programe
educaţionale
specifice
(CDŞ)
pentru a răspunde
nevoilor copiilor,
părinţilor,
societăţii şi pentru
a creşte prestigiul
grădiniţei
în
contextul
concurenţei
3. Crearea unor
condiţii optime de
învăţare
pentru
preşcolari
prin
modernizarea
spatiilor existente,
extinderea
grădiniţei cu PJ,
completarea
dotărilor
existente, întărirea
securităţii copiilor
în grădiniţă.

învăţare –
evaluare în
învăţământul
preşcolar.
-Desfăşurarea
de activităţi
de mentorat
cu cadrele
didactice
aflate la
începutul
activităţii.
Eficientizarea CDŞ -Implicarea
pentru
asigurarea părinţilor în
nevoii de educaţie a stabilirea
copiilor
CDŞ-urilor pe
nivele de
vârstă
-Asigurarea
personalului
atestat pentru
CDŞ-ul
desfăşurat

partenerilor
în
activităţile
instructiv-educative
desfăşurate
la
grupă.

-Particularizarea
curriculumului
la
cerintele învăţării
activ-participative
centrate pe elev

Eficientizarea
predării
conţinuturilor prin
adaptarea stilurilor
de predare la modul
de
învăţare
al
copiilor.

- Participarea
personalului
la cursuri de
formare
pentru lucrul
cu copiii cu
CES, cursuri
de prim ajutor
şi PSI.

-Crearea bazei
materiale pentru
susţinerea CDŞurilor propuse

Extinderea
grădiniţei cu o
sală de grupă, o
sală de sport,
birouri,
spaţii
depozitare,
cabinet medical
-Amenajarea
corespunzătoare
a cicuitelor de la
Angajarea
bucătărie
şi
unui muncitor spălătorie, a unei
de întreţinere săli de mese,
precum şi a
cabinetului
medical
cu
izolator şi sala
de triaj.
Amenajarea
unor
cabinete
metodice şi a
curţii grădiniţei.
-Finalizarea
proiectului
pentru atragerea
de
fonduri
europene
Reabilitarea

-Dezvoltarea
de
parteneriate
cu
structuri implicate
în educaţie

Implicarea
partenerilor
în
achiziţionarea
materialelor
necesare
pentru
desfăsurarea
în
bune condiţii a
activităţii grădiniţei

-Împlicarea
Primăriei
în
asigurarea
de
fonduri
pentru
reabilitarea locaţiei
grădiniţei
din
Hăşdate
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4.Dezvoltarea de
parteneriate
şi
proiecte
educaţionale
locale, judeţene şi
naţionale care să
lărgească viziunea
asupra educaţiei ,
să
asigure
implicarea
grădiniţei în viaţa
comunităţii.

Promovarea
activităţilor
extracurriculare
Proiecte
educaţionale:
Kalokagathia,
Să
citim
pentru
mileniul
III,
Educaţie
pentru
sănătate, Educaţie
rutieră,
Ecogrădiniţa,
Curcubeul
schimbării,
Da,
poţi!,
Educaţie
financiară,
Kalokagathia

clădirii grădiniţei
din locaţia de la
Hăşdate
Identificarea de
finanțări
nerambursabile
și a resurselor
extrabugetare
pentru
implementarea
proiectelor
propuse

-Diversificarea
relațiilor
de
colaborare
cu
entități
din
perimetrul
comunitar
local,
solicitându-se
sprijinul
și
colaborarea
cu
instituțiile interesate
în educație.
- Încheierea de
parteneriate cu
părinţii copiilor de
la toate grupele din
grădiniţă.

VII. OBIECTIVE GENERALE REALIZATE PRIN ŢINTE ŞI OPŢIUNI
STRATEGICE














Aplicarea politicilor educaţionale ale M.E.N.C.S. în grădiniţă;
Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze pertinente, specifice, realiste;
Elaborarea unor strategii şi proceduri de realizare a calităţii în grădiniţă;
Eficientizarea funcţionării comisiilor şi a comunicării;
Aplicarea corectă şi creativă a curriculumului naţional, elaborarea curriculum-ului la decizia
grădiniţei;
Elaborarea unor strategii, proceduri şi instrumente de evaluare specifice, în conformitate cu
noile reglementări;
Facilitarea şi sprijinirea evoluţiei personalului pentru dezvoltarea personală şi evoluţie în
carieră în specialitate;
Eficientizarea tuturor modalităţilor de formare continuă a cadrelor didactice:
Exploatarea eficientă a resurselor didactico-materiale şi dezvoltarea acestora;
Creşterea calităţii mediului educaţional;
Implicarea directă a părinţilor în activitatea grădiniţei;
Colaborarea grădiniţei cu ISJ Cluj, Consiliul Local şi Primăria, pt. dezvoltarea de proiecte şi
programe de interes comun;
Colaborarea cu şcoala şi alte instituţii de învăţământ din oraş, judeţ, ţară şi chiar din alte ţări.

Viziunea şi misiunea grădiniţei sunt afişate la intrarea în grădiniţă, sunt cunoscute de educatoare,
părinţi şi comunitate. Acestea implică adecvarea resurselor la obiective, indicatorii de realizare sunt
repere observabile, modalităţile de evaluare propuse sunt reale. Toate acestea asigură mecanismele de
realizare a calităţii. Descentralizarea antrenează responsabilizarea şi asumarea rolului esenţial de
către şcoală ceea ce presupune modificarea la nevoie a viziunii.

16

17

VIII. PROGRAME STABILITE
Pentru realizarea scopurilor menţionate în proiect au fost definite următoarele programe:
 Program de pregătire a cadrelor didactice şi dezvoltare curriculară
 Program de dezvoltare a bazei materiale şi financiare
 Program de dezvoltare a relaţiilor comunitare
 Programul de promovare a imaginii grădiniței
TITLUL PROGRAMULUI: Program de pregătire a cadrelor didactice şi dezvoltare curriculară
Corelat cu:
- Principiul 1 al calității – se asigură calitatea programelor și se promovează îmbunătățirea continuă
- Principiul 2 al calității – se urmărește eficacitatea în ceea ce privește calitatea și dezvoltarea curriculumului și a învățării
- Principiul 3 al calității – se asigură furnizarea programelor și evaluarea acestora de către personal competent și calificat
- Principiul 4 al calității – există receptivitate la nevoile indivizilor
- Principiul 5 al calității – se asigură condiții egale de acces la programele de învățare și toți elevii sunt sprijiniți
Nr.
crt.

1

Activitatea

Obiective operaționale

Termen

Responsabilităţi

Aplicarea de chestionare
pentru identificarea
nevoilor de formare
continuă a cadrelor
didactice în conformitate
cu opţiunile strategice
definite

Formarea grupului de lucru
Conceperea chestionarului de
nevoi de formare
Aplicarea chestionarului tuturor
cadrelor didactice din grădiniţă
Interpretarea chestionarului
Studierea situaţiei formării
educatoarelor
Intocmirea listei de cadre
didactice cu nevoi de formare pe:
aplicarea metodelor activparticipative centrate pe elev,
educaţie incluzivă

2016-2020

Director
Responsabil cu
formarea

Resurse

Indicatori de
performanţă
Materiale:
Număr cadre didactice cu
hârtie, copiator, nevoi de formare pe:
toner, creioane, aplicarea metodelor activpixuri
participative centrate pe
De timp: necesar elev, educaţie incluzivă
aplicării şi
interpretării
chestionarului
Financiare:
resurse
extrabugetare
De autoritate:
recunoaştere a

2

Organizarea de schimburi Abordarea conţinuturilor în
de experienţă şi activităţi manieră integrată, conform
demonstrative în cadrul
curriculumului.
Comisiei Metodice.

Director
periodic

Educatoare
Responsabil cu
comisia metodică

Selectarea conţinuturilor
şi proiectarea activităţii
în manieră integrată la
toate grupele.
Implicarea copiilor, de la
grupele mijlocii şi mari
în alegerea temelor de
studiu.

nevoii de
formare
Materiale :
Realizarea în proporţie de
consumabile,
90% a activităţilor de tip
internet,
integrat
videoproiector
De timp: în
funcţie de durata
programului
Creşterea cu 10% a
numărului de părinţi
implicaţi în participarea la
activităţilor desfăşurate la
grupă

Monitorizarea
activităţilor integrate prin
intermediul asistenţelor.

3

Studierea metodelor
Utilizarea de metode moderne,
interactive eficiente în
active în procesul de predare,
activităţile didactice cu la învăţare, evaluare.
grupe.

2016-2020

Educatoare

permanent

Educatoare

Utilizarea metodelor
activ participative în
demersul didactic, la
toate grupele.

4

Adaptarea stilului de
Eficientizarea predării
predare la particularităţile conţinuturilor prin adaptarea

Materiale:
material didactic Creşterea cu 20% a
conform temei
utilizării metodelor
propuse,
interactive la grupă
calculator,
videoproiector
De timp: 3 ore
pe săptămână
(activitatea
metodică
săptămânală)
Atingerea standardelor de
performanţă în predarea
19

de vârstă ale copiilor

5

6

Chestionarea părinţilor
cu privire la aşteptările
pe care aceştia le au de la
educatoare şi de la copii.
Invitarea părinţilor la
activităţi desfăşurate la
grupă, pentru ca aceştia
să poată observa
progresul propriului
copil.
Desfăşurarea de activităţi
la grupă cu implicarea
activă a unor agenţi
economici sau
repretentanţi ai Primăriei,
Poliţiei, Spitalului etc.

stilurilor de predare la modul de
învăţare al copiilor.
Organizarea de activităţi deschise,
cu posibilitate de participare a
părintelui în calitate de
observator.

conţinuturilor
Sept 2016
Educatoare
Părinţi
Periodic

Organizarea de activităţi la care
sunt invitaţi agenţi economici, sau
reprezentanţi ai instituţiilor din
cadrul comunităţii.

semestrial

Materiale:
cherstionare
De timp:
semestrial sau la
cerere

Atingerea standardelor de
performanţă în predarea
conţinuturilor

Organizarea a cel puţin o
activităţi pe semestru cu
participarea unui
reprezentant al comunităţii
locale.

Educatoare
Reprezentanţi ai
comunităţii locale

TITLUL PROGRAMULUI: Programul de dezvoltare a bazei materiale și atragerea de resurse financiare
Corelat cu:
- Principiul 5 al calității – se asigură condiții egale de acces la programele de învățare și toți elevii sunt sprijiniți
- Principiul 2 al calității – se urmărește eficacitatea în ceea ce privește calitatea și dezvoltarea curriculumului și a învățării
Nr.
crt

1

Activitatea

Obiective operaţionale

Termen

Responsabilităţi

Resurse

Inventarierea tuturor
lucrărilor necesare
reamenajării

Stabilirea comisiei de
inventariere a lucrărilor
necesare
Derularea inventarierii
Stabilirea necesarului de resursă

Oct. noiembrie
2016

Director
Administrator de
patrimoniu
Administrator
financiar

Materiale:hârtie,
creioane, pixuri Liste de inventar,
De timp:
procese verbale
necesar
inventarierii

Indicatori de
performanţă
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financiară
Stabilirea surselor de finanţare

2

Finalizarea proiectului
de finanţare europeană
pentru extindere şi
dotare la PJ
Depunerea lui pentru
finanţare

3

4

Realizarea lucrărilor de
reabilitare a clădirii
grădiniţei de la Hăşdate

Organizarea de excursii
cu copiii şi părinţii.
Participarea părinţilor şi
copiilor la diverse
acţiuni culturale.

Asigurarea condiţiilor optime de Dec 2016
desfăşurare a activităţii în
grădiniţă conforme cu
standardele de calitate

Sem I al
fiecărui an
şcolar
Asigurarea siguranţei copiilor în 2016-2020
grădiniţă
Asigurarea condiţiilor de
desfăşurare a activităţii

Implicarea Comitetului
reprezentativ al părinţilor,
2016-2020
precum şi a Asociaţiei Grădiniţa
Veseliei în finanţarea unor
activităţi extracurriculare
comune grădiniţă-copil-familie.

Director
Administrator de
patrimoniu
Administrator
financiar

De autoritate:
recunoaştere de
direcţia
învăţământ
primărie
Materiale:
consumabile

Existenţă aparatura,
echipament, mobilier
conform planurilor
Existenţa spaţiilor
necesare desfăşurării
optime a activităţii

Director
Administrator
financiar
Administrator de
patrimoniu

Materiale: în
Reparaţii faţadă
funcţie de
devizie
De timp:
necesar
efectuării
lucrărilor
financiare: sume
necesare plăţilor

Educatoare
Director
Asociaţia Grădiniţa
Veseliei

Material :
logistica pentru
excursii
Financiare:
sume necesare
plăţilor

- Organizarea a cel puţin
unei excursii pe an.
- Participarea la cel puţin
o acţiune pe semestru:
teatru de păpuşi, film,
expoziţii etc.
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TITLUL PROGRAMULUI: Program de dezvoltare a relaţiilor comunitare
Corelat cu:
- Principiul 4 al calității – există receptivitate la nevoile indivizilor
- Principiul 5 al calității – se asigură condiții egale de acces la programele de învățare și toți elevii sunt sprijiniți
Nr.
crt

Activitatea

Obiective operaţionale

Termen

Responsabilităţi

Resurse

Inițierea de parteneriate
/ proiecte comunitare

Realizarea de activităţi
extraşcolare cu Poliţia, Biserica,
ISU, ONG-uri, Primărie
Lansarea de proiecte/ programe
comune cu alte grădiniţe şi şcoli
din oraş
Cuprinderea în grădiniţă a
copiilor din medii defavorizate
Îmbunătăţirea frecvenţei
Asigurarea condiţiilor de
educare şi dezvoltare a copiilor

2016-2020

Directorul
Coordonator de
proiecte şi programe

2016-2020

Director
Educatoare

2016-2020

Director
Educatoare
Părinţi

Atragerea partenerilor care să
sprijine educarea şi dezvoltarea
copiilor în grădiniţă.

2016-2020

Director
Educatoare
Părinţi

Materiale:in
functie de
activitate
De timp: necesar
realizării
activităţii
Obţinerea unor
Număr de copii
sponsorizări
beneficiary al
programului
Materiale:
Număr contracte de
consumabile
sponsorizare
De timp :
necesar
realizării
obiectivelor
Umane: părinţi,
educatoare,
director
Material:
Creşterea cu 10% a
consumabile
parteneriatelor cu
De timp :
comunitatea
necesar
realizării
Creşterea prestigiului
obiectivelor
grădiniţei în comunitate
Umane: părinţi,
educatoare,
director
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1

2

3

4

Implementarea
programului Fiecare
copil în grădiniţă
Identificarea posibililor
sponsori
Realizarea de contracte
Obţinerea de
sponsorizări
Desfăşurarea unor
activităţi comune

Identificarea
partenerilor locali
Incheierea de contracte
de parteneriat
Desfăşurarea de
activităţi comune cu
aceştia

Indicatori de
performanţă
Numărul proiectelor/
programelor
implementate

TITLUL PROGRAMULUI: Programul de promovare a imaginii grădiniței
Corelat cu:
- Principiul 4 al calității – există receptivitate la nevoile indivizilor
- Principiul 5 al calității – se asigură condiții egale de acces la programele de învățare și toți elevii sunt sprijiniți
Nr.
crt.
1

2

3

Activitatea

Obiective operaţionale

Termen

Responsabilităţi

Resurse

Promovarea ofertei
educaţionale în
comunitate

Cunoaşterea ofertei
educaţionale a grădiniţei de
către potenţialii beneficiari
indirecţi: părinţii

permanent

Director
Educatoare

Actualizarea site-ului
grădiniţei
Realizarea unei
agende cu numere de
telefon/ adrese de email specifică
comunităţii

Îmbunătăţirea mijloacelor de
comunicare

2016-2020

Director
Educatoare

Desemnarea unei
echipe care să
realizeze materiale
promoţionale
Promovarea
rezultatelor școlare

Îmbunătăţirea mijloacelor de
promovare a imaginii
grădiniţei

2016-2020

Director
Educatoare

Materiale: hârtie,
imprimantă, toner
De timp: necesar
realizării
materialelor
Financiare: necesare
asigurării cu
consumabile
Materiale:
calculator,
consumabile
De timp: necesar
realizării
materialelor
Financiare: necesare
asigurării cu
consumabile
Materiale:
calculator,
consumabile
De timp: necesar
realizării
materialelor
Financiare: necesare
asigurării cu
consumabile

Indicatori de
performanţă
Folosirea a cel puţin 3
căi de promovare

Existenţa site+ului
grădiniţei actualizat

Existenţa a cel puţin 3
materiale promoţionale
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IX. MECANISME ȘI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE
Organizarea activității de monitorizare a PDI are în vedere următoarele repere de bază:
- planificările periodice pe arii curriculare de activitate didactică şi managerială şi evaluări interne realiste ale factorilor implicaţi;
- rapoartele de activitate ale comisiilor metodice și de lucru din școală;
- dovezi privind realizarea planurilor de acțiune (managementul calității, învățarea centrată pe elv); realizările sau nerealizările planului de dezvoltare
instituţională se vor regăsi în analiza managerială semestrială şi vor fi aduse în discuţia consiliului profesoral.
- urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă cărora ne adresăm şi la care ne raportăm: rezultate concrete ale copiilor și profesorilor : progresul
copiilor, părinţii, comunitatea locală şi partenerii de proiecte pentru a corecta din mers eventualele disfuncţii .
Evaluarea finală a proiectului se va face prin măsurarea gradului de realizare a descriptorilor stabiliţi - RAEI.
MONITORIZAREA INTERNĂ
Organizarea procesului de consultare în vederea organizării PDI-ului
 stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor specifice;
 contactarea partenerilor sociali privind colaborarea lor cu organizaţia noastră;
 contextul elaborării: documente de proiectare, documente de analiză, documente de marketing, web-site-ul grădiniţei;
mediul intern: rapoarte statistice; rapoarte semestriale şi anuale manageriale şi ale comisiilor metodice/tematice; dosarele comisiilor metodice
şi tematice; portofoliile cadrelor didactice; rapoartele CA, CEAC;,rezultatelele copiilor, fişe de evaluare, rezultatele evaluării externe;
 planuri operaţionale: manageri, CA, CEAC, comisii metodice
mediul extern: www.edu.ro; www.isjcj.ro; www.aracip.edu.ro
MONITORIZAREA EXTERNĂ: va fi realizată de reprezentanții ISJCJ, MENCS (rapoarte inspecții)
X.ORGANIZAREA MONITORIZĂRII, EVALUĂRII ŞI ACTUALIZĂRII PDI-ULUI
a. echipa de lucru:
 întâlniri de informare, actualizare;
 ședinţe de lucru pe termene fixate anterior;
 întâlniri cu membrii CEAC
b. echipa managerială:
 acţiuni specifice cuprinse în planul managerial, planul CA, tematica CP;
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discuţii de informare, feed-back;
rapoarte semestriale;
rapoarte anuale;
analiza rapoartelor CEAC.

c. responsabilii comisiilor metodice şi tematice:
 planuri manageriale pentru implementarea PDI-ului;
 rapoarte semestriale şi lunare;
 fişe de autoevaluare;
 portofoliile membrilor comisiei;
 asistenţe/inter-asistenţe;
 lecţii demonastrative;
 acţiuni extracurriculare;
 schimb de experienţă în cadrul cercurilor pedagogice sau în cadrul unor proiecte.

X. REZULTATE AŞTEPTATE
PE TERMEN SCURT
o Oferta educaţională să corespundă nevoilor comunităţii
o Cadrele didactice calificate, cu dragoste şi interes pentru meseria aleasă
o Interesul educatoarelor pentru formare continuă, autoperfecţionare şi adaptare la noile cerinţe ale societăţii
o Participarea activă a educatoarelor la simpozioane, sesiuni de comunicări şi referate, împărtăşirea experienţei proprii, a rezultatelor obţinute
prin munca cu copiii, măsuri pedagogice luate pentru ameliorarea neajunsurilor
o Accesul la educaţie a tuturor copiilor preşcolari
o Respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor
o Activitatea din grădiniţă să fie direcţionată pe formare de competenţe şi mai puţin pe transmitere de cunoştinţe
o Sporirea interesului comunităţii faţă de activitatea grădiniţei, prezenţa acestora în Consiliul de administraşie şi în CEAC, implicarea lor alături
de educatoare la luarea deciziilor
PE TERMEN MEDIU
o Sensibilizarea comunităţii locale pentru investirea în învăţământul preprimar
o -Îmbunătăţirea activităţii Asociaţiei Grădiniţa Veseliei pentru atragerea de fonduri extrabugetare
PE TERMEN LUNG
o Realizarea reformei Educaţiei timpurii / asigurarea logisticii pentru educaţia timpurie
o Atingerea standardelor europene atât în actul didactic cât şi în asigurarea condiţiilor din grădiniţă
o Schimbarea completă a mentalităţii învechite a cadrelor didactice, acceptarea noului.
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XI. PLAN OPERAŢIONAL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ
2016-2017
1.Dezvoltarea managementului grupei prin implementarea unor strategii educaţionale astfel încât activitatea să fie centrată pe copil pentru a-i
dezvolta personalitatea şi adaptarea la viaţa şcolară să se facă rapid.
Obiective specifice
1.Realizarea
unui
învăţământ
de
calitate, integrarea cu
uşurinţă a copiilor în
viaţa şcolară

2.Dezvoltarea unui
curriculum adecvat
specificului
grădiniţei
3.Identificarea nevoii
de formare a cadrelor
didactice
4.Implementarea
unor proiecte de
dezvoltarea
socioemoţională
a

Activităţi
Existenţa graficului
de monitorizare a
activităţilor la grupă
Existenţa fişelor de
observare a lecţiilor
Utilizarea metodelor
activ participative în
activităţi
Înregistrarea
progresului şcolar,
elaborarea strategiei
recuperatorii
după
caz
Studierea
aprofundată
a
curriculumului
preşcolar
Desfăşurarea
cu
preponderenţă
a
activităţilor de tip
integrat
Înscrierea
şi
implementarea
proiectului
de
educaţie
socioemoţională
a

Responsabilităţi
Educatoare
Responsabil comisie
metodică
Director

Termen
Oct 2016

Evaluare
Indicatori de performanţă
Fişe de evaluare
- Existenţa tematicii activităţii de
Rapoarte
semestriale, asistenţă la grupă
anuale
-Existenţa graficului de monitorizare a
activităţii la grupă
-Existenţa fişelor de observare a lecţiei
-Existenţa procedurii specifice de
monitorizare a activităţii la grupă
- numărul de educatoare inspectate

Sept 2016
Director
Educatoare
Consilier şcolar
Logoped

Chestionare
2016-2017

Educatoare
Director

- Integrarea cu uşurinţă în proporţie de
100% a copiilor din grădiniţă în şcoală
Cuprinderea şi menţinerea în
Rapoarte semestriale şi proporţie de 90% a copiilor în
anuale
grădiniţă
Creşterea cu 3% a cadrelor ce
urmează cel puţin un program de
formare continuă
Creşterea cu 10% a numărului de
copii în grădiniţă din medii
defavorizate
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preşcolarilor

preşcolarilor

Registru evidenţă copii

Atingerea standardelor europene în
5.Pregătirea continuă Participarea
la
educaţia timpurie
în specialitate
cursuri de formare,
Responsabil cu
obţinerea
gradelor
formarea
6.Atingerea
didactice
standarelor
educaţionale de către Înscrierea copiilor în
preşcolari.
grădiniţă în mod
nediscriminatoriu,
7. Cuprinderea şi desfăşurarea
de
menţinerea
în proiecte educaţionale
grădiniţa a populatiei în
vederea
preşcolare
socializării copiilor
din
familii
defavorizate
2. .Programe educaţionale specifice (CDŞ) pentru a răspunde nevoilor copiilor, părinţilor, societăţii şi pentru a creşte prestigiul grădiniţei
în contextul concurenţei
Obiective specifice
1.Satisfacerea
nevoilor de educaţie
a copiilor, atingerea
interesului părinţilor
şi comunităţii cu
privire
educarea
copiilor preşcolari în
domeniul dorit
2.Asigurarea
logisticii pentru
desfăşurarea CDŞurilor: dotări,
personal
calificat/atestat

Activităţi
Prezentare ofertă
CDŞ în funcţie de
resursele existente,
selectarea CDŞurilor prin
consultarea părinţilor
Întocmirea
Programei CDŞ-ului
ales, avizarea lui în
Consiliul pt.
Curriculum şi la ISJ
Cluj
Popularizarea
finalităţilor în rândul
comunităţii locale

Responsabilităţi
Educatoare
Comisie curriculum
Director

Termene

Evaluare

Indicatori de performanţă

Programe CDŞ

Atingerea standardelor europene în
educaţia timpurie

Feb 2017
Chestionare părinţi

Realizarea în proporţie de 80% a
nevoilor de educaţie a copiilor
Creşterea prestigiului grădiniţei în
contextul concurenţei.
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pentru CDŞ-ul
propus
3. Crearea unor condiţii optime de învăţare pentru preşcolari prin modernizarea spatiilor existente, extinderea grădiniţei cu PJ,
completarea dotărilor existente, întărirea securităţii copiilor în grădiniţă.
Activităţi
Întocmirea proiectului
pentru extindere la PJ,
amenajarea curţii de
joacă şi dotarea
unităţii.
Depunerea proiectului
pentru obţinerea de
2.Evitarea
unor fonduri europene
evenimente nedorite
în unitate
Reabilitarea clădirii
grădiniţei din locaţia de
la Hăşdateîmprejmuire cu gard
Obiective specifice
1.Asigurarea
condiţiilor optime de
desfăşurare a
activităţii în grădiniţă

Responsabilităţi
Director
Contabil
Administrator

Termene
Dec. 2016

Evaluare
Proiectul
pentru
extindere,
amenajarea
curţii de joacă, dotări cu
toate avizele necesare

Indicatori de performanţă
Atingerea standardelor europene în
asigurarea condiţiilor de educaţie şi
îngrijire a copiilor în grădiniţă în
proporţie de 90 %
Creşterea cu 50% a siguranţei copiilor
în grădiniţă

Ian 2017

Situaţie de lucrări
Oct. 2016

4. Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale locale, judeţene şi naţionale care să lărgească viziunea asupra educaţiei , să asigure
implicarea grădiniţei în viaţa comunităţii.
Obiective specifice
1.Păstrarea tradiţiei
locale şi deschiderea
către
unităţi
preşcolare

Activităţi
Responsabilităţi
Organizarea de serbări Educatoare
ocazionale
Părinţi

Proiecte educaţionale:
Kalokagathia, Să citim
2.Implicarea copiilor pentru mileniul III,
în derularea unor Educaţie
pentru Educatoare
proiecte
locale, sănătate,
Educaţie
judeţene şi naţionale rutieră, Ecogrădiniţa,
Curcubeul schimbării,
3.Eliminarea
Da, poţi!, Educaţie

Indicatori de performanţă

Termene
Evaluare
Cu ocazia Programe sebări
sărbătorilor
tradiţionale

Rapoarte
proiecte

Ridicarea
culturii
organizaţiei

la

nivelul

evaluare

2016- 2017
Îmbunătăţirea
comunitatea

relaţiilor

cu
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abandonului şcolar,
integrarea copiilor cu
nevoi speciale în
grădiniţă

4.Extinderea
educaţiei copiilor în
cadrul
activităţilor
educative
extracurriculare

5.Realizarea
unui
schimb de experienţă
la nivel naţional între
grădiniţă şi şcoală

financiară
Organizarea
de
parteneriate cu alte
grădiniţe, cu şcoala,
obiective de cultură din
oraş,
poliţie,
implementarea
proiectului
Fiecare
copil în grădiniţă
Organizarea de excursii
şi vizite tematice
Organizarea
simpozionului
interjudeţean: Inovaţie
şi creativitate în
activitatea didactică şi
a concursului Copilărie
fericită, în cadrul
proiectului educaţional:
Educaţia şcolară, punte
de legătură între copii
şi dascăli, ediţia a V-a
Organizarea
concursului judeţean:
Magia sărbătorilor de
iarnă în suflet de copil,
ediţia a II-a

Responsabil
proiecte
programe
educative
Coordonatori
proiecte

şi
Raport anual

Aprilie
2016

Director
Educatoare
Părinţi

CD-uri cu
activităţi

poze

din Creşterea cu 10% a nr. de copii
defavorizaţi
care
frecventează
grădiniţa

Sept. 2016
–
iunie
2017
Raport anual

Creşterea prestigiului unităţii în
comunitate

Educatoare
Director

Educatoare
Director

Dec 2016

Prof. CHIOREAN MĂRIUCA
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