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,, NICIUN LUCRU IMPORTANT NU POATE FI REALIZAT 

FĂRĂ PASIUNE ŞI DĂRUIRE ! '' 
 

ARGUMENT  

 
Societatea actuală este supusă permanent schimbărilor şi de aceea toţi cei implicaţi în 

activitatea de  educaţie trebuie să se poată adapta rapid acestora, să le gestioneze responsabil prin 

proiectarea activităţii din  unitatea de învăţământ atat pe termen scurt prin planurile operaţionale,cât şi pe 

termen lung,prin proiectul de dezvoltare institutională. 

Într-o societate în schimbare nu poate fi vorba decât de un alt tip de preşcolari, pentru care abordarea 

clasică, tradiţională, nu mai prezintă interes. Dorinţa de a studia se încadrează pe alte coordonate, în afara  

constrângerii şi prescrierii, coordonate bazate pe convingeri proprii şi motivaţii puternice, dictate de 

interesele legate de propria formare şi devenire. 

Acest P.D.I. este conceput pentru creşterea calităţii procesului instructiv –educativ, în 

concordanţă cu noile cerinţe privind formarea competenţelor cheie la preşcolari, dar şi privind păstrarea 

identităţii naţionale în contextul globalizării unei societăţi a învăţării pe tot parcursul vieţii ( lifelong 

learning).  

Se vorbeşte din ce în ce mai mult despre dezvoltarea durabilă, dar aceasta nu poate fi 

susţinută decât de un sistem de educaţie performant şi flexibil, bazat pe inovaţie, disponibilitate şi 

cooperare, ca premisă a incluziunii sociale. In acest context grădiniţa noastră urmăreşte să educe preşcolarul 

nu numai pentru a şti, ci mai ales pentrua şti să facă, a şti să fie, a şti să devină, practicând un învăţământ cu 

un standard înalt de calitate. 

Dinamica  societăţii  de  astăzi  implică  în  mod  necesar  viziune,  prognoză  şi 

diagnoză, astfel încât conceperea riguroasă a  Planului de Dezvoltare Instituţională  (pe 

care-l  vom  denumi  în  continuare  PDI)  presupune  atingerea  performanţei  la  nivelul 

Grădiniței cu Program Prelungit” Dumbrava Minunată” din Alba Iulia în perioada 2015 - 

2019. Echipa de proiect a ales această durată de viață de 4 ani  ținând cont de modificările 

legislative cuprinse în Legea Educației Naționale nr. 1/2011, modificări ce se referă la 

modificarea structurii Consiliului de Administraţie, recrutarea personalului didactic la nivelul 

unității precum și de evoluția economică a zonei în care se află situată grădinița, de 

mobilitatea și cerințele profesionale ale pieții muncii.  

Grădinița  funcţionează   și  se  dezvoltă  prin  efortul  combinat  al  structurii  de 
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conducere al acesteia, al personalului grădiniței, al copiilor și al părinților, aceștia alcătuind  

comunitatea educațională. Planul de dezvoltare ne arată direcțiile majore de progres, iar 

modul  de  întocmire  al  acestuia  permite  consultarea  părților  interesate  și  implicarea  în 

asumarea scopurilor, obiectivelor și acțiunilor propuse.  

Pentru  formularea  viziunii   și  a  misiunii,  pentru  stabilirea   țintelor  strategice   și 

pentru  dezvoltarea  culturii  organizaționale  s-a  folosit  principiul  continuității  în  politica 

educaţională  a  echipei  manageriale  şi  a  cadrelor  didactice  ale  Grădiniței  cu  Program 

Prelungit “Dumbrava Minunată” Alba Iulia ,  continuitate susţinută atât de rezultatele 

obținute cât şi de expectanţele părinţilor şi ale comunităţii locale.  

S-au reformulat ţintele strategice pentru perioada avută în vedere, astfel încât PDI 

2015-2019   să   reflecte   modificările   legislative,   cerințele   societății   actuale   și   

valorile europene.  

Documentul  de  faţă  are  o  importanță  deosebită,  deoarece  concentrează  atenția 

asupra finalităților educației, asigurând întrepătrunderea tuturor domeniilor funcționale ale  

managementului  (curriculum,  resurse  umane,  material-financiare,  relații  sistemice  și 

comunitare), și menţine coerența strategiei pe termen lung a grădiniței.  

PDI  al  unității  este  elaborat  și  fundamentat  în  strânsă  concordanță  cu  mediul  şi 

condițiile  în  care  își  desfășoară  activitatea  ținându-se  cont  de  factorii  care  influențează 

eficiența  activității  educaționale:  schimbările educaționale  și  manageriale  generate  de  

reformele  educaționale;  politica  managerială  a grădiniței și a comunității locale.  

PDI  reprezintă  voința  comună  a  personalului  didactic,  a  personalului  didactic 

auxiliar,   a   personalului   administrativ   și   a   comunității   (părinți   si   reprezentanți   ai 

comunităţii  locale),  elaborarea  pornind  de  la  punctele  tari  şi  slabe  (analiza  SWOT)  ale 

activității educaționale. 

 S-au avut în vedere urmatoarele aspecte: elaborarea și punerea în practică a unei 

oferte educaționale care să permită pregătirea unitară și coerentă a copiilor de-a lungul celor 

două niveluri de învățământ preșcolar; ofertă educaţională cu accent pe formarea   unui   copil   

educat   ,independent   ,sociabil , uşor   abaptabil   pemanentelo transformări  şi  evoluţii  ale  

societăţii;  centrarea  managementului  resurselor  umane  pe recrutarea, motivarea şi  

fidelizarea  cadrelor didactice  cu rezultate  academice  deosebite;  

crearea  unui  mediu  de  lucru  adecvat  cerințelor  unei  educații  moderne;  stabilirea  de  

parteneriate și schimburi culturale și derularea de programe extracurriculare în vederea  

dobândirii  de  competențe  necesare  integrării  în  învățământul  primar;  profesionalizarea  

actului managerial; asigurarea unei baze materiale bune pentru desfășurarea procesului  
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instructive-educativ și gestionarea eficientă acesteia. Proiectul de Dezvoltare Instituţională  

al grădiniţei reprezintă expresia concretă a echilibrului dintre reglementări şi iniţiative.  

Este motivat de concentrarea atenţiei asupra finalităţilor educaţiei timpurii (sprijinirea  

copilului preşcolar  în  achiziţionarea  de  cunoştinţe,  capacităţi,  deprinderi,  aptitudini,  

atitudini necesare acestuia la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii).  

Asigură    o    viziune    coerentă    asupra    celor    patru    domenii    funcţionale    ale  

managementului  (curriculum,  resurse  umane,  resurse  materiale  şi  financiare,  relaţii  

comunitare).  

-Oferă colectivului grădiniţei posibilitatea participării la schimbare.  

-Asigură coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung a activităţii grădiniţei.  

-Favorizează creşterea încrederii în capacităţile şi forţele proprii.  

-Asigură dezvoltarea personală şi profesională.  

-Întăreşte parteneriatele din interiorul şi exteriorul grădiniţei, implicând în educaţie mai  

mulţi factori (familie, comunitate, instituţii educaţionale etc.) şi stimulează dezvoltarea  

imaginii grădiniţei în întregul ei. 

 

 

I. PREZENTAREA GRĂDINIȚEI  

 
I.1.Scurt istoric şi  elemente de identificare a unităţii şcolare 

 

Unitatea şcolară: Grădiniţa cu program prelungit „Dumbrava Minunată” 

Adresa:  Strada George Baritiu, nr 8, Alba Iulia, jud. Alba 

 

Telefon/fax: Tel-fax:0358-102921 

Email: gradinita.dumbravaminunata@yahoo.com,  

    

 web site: http://dumbravaminunataalba.ro/ 

 

Tipul grădiniţei: Grădiniţă cu program prelungit 

Limba de predare: limba română 

Număr de preşcolari: 304 

Număr de clase: 10 

Provenienţă: mediu urban 

Număr de cadre didactice: 17 

Personal nedidactic: 8 

mailto:gradinita.dumbravaminunata@yahoo.com
http://dumbravaminunataalba.ro/
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Personal auxiliar: 3 persoane 

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Dumbrava minunată”, Alba Iulia, funcţionează ca instituţie 

de învăţământ , în conformitate cu : 

 -Legea învăţământului nr. 84/1995, cu  LEN NR1/2011; 

 - Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic; 

 -Legea53/2003 privind Codul muncii; 

 -Ordinul MECT NR.4456/7. 09.2000.   

Scurt istoric 

Grădiniţa cu Program Normal ,,Dumbrava minunată” din Alba Iulia, a debutat cu un număr 

de 4 grupe de copii care îşi desfăşurau activitatea la parterul blocului UE9 din strada Ulmului (Al. cel Bun), 

însă dezvoltarea  social culturală şi economică a oraşului nostru , adus la creşterea numărului de blocuri şi 

locuri de muncă din acea perioadă a determinat creșterea masivă a numărului de copii dar şi orientarea lor 

spre grădiniţe cu program prelungit. 

În prezent, unitatea noastră şi-a schimbat denumirea în GPP ,,Dumbrava minunată”,   este 

compusă din 10 grupe de copii, cu un total de 304 copii , care îşi desfăşoară activitatea într-un sediu nou , 

modern, la standardele impuse de Direcţia de Sănătate Publică, ISU, ceea ce a făcut să  obţinem autorizaţia 

de funcţionare şi  celelalte avize de funcționare. 

 

 

I.2. Oferta educaţională  

 

Oferta  educaţională  a  Grădiniței  noastre  dă    posibilitatea  formării  la  copil  a  

capacității de a se adapta la schimbările ulterioare, permite un învățământ la standarde  

ridicate  de  calitate  ,  armonizat  valorilor  europene.  Cu  un  curriculum  diferenţiat  ,  un  

mediu  educaţional  centrat  pe  nevoile  curente  şi  de  viitor  ale  copiilor,  respectând  atât  

autonomia individuală, cât şi pe cea instituţională, grădinița acordă şanse egale tuturor  

copiilor în formarea  și  dezvoltarea  lor.   Centrul de Resurse pentru Educație   și Dezvoltare  

din  grădiniță  cu  servicii  oferite  comunității  ,  cu  o  atitudine  constant  dinamică,  cu  o  

abordare a calității ca principală condiție a competitivității sprijină dezvoltarea normală și  

deplină a preșcolarilor.  

Gradul  de  atractivitate  al  ofertei  noastre  educaţionale  este  sporit  de  prestaţia  

calitativă  remarcabilă  a  tuturor  cadrelor  didactice,  a  climatului  de  responsabilitate  şi  

profesionalism,  a  bazei  materiale  adecvate,  a  relaţiei  foarte  bune  cu  partenerii  din  
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comunitatea  locală,  a  angajării  tuturor  factorilor  de  execuţie  şi  decizie  în  organizarea  

procesului instructiv-educativ,  asigurându-se în felul acesta obţinerea de rezultate bune şi  

foarte   bune   şi   un   succes   garantat   în   pregătirea   preșcolarilor   pentru   trecerea   la  

învățământul primar.  

 

1.3. Cultura organizaţională  

 

- Cultura organizationala a unitatii influenteaza comportamentul indivizilor si grupurilor 

din cadrul organizatiei si are un impact puternic asupra tuturor aspectelor vietii 

organizationale; 

- Promovam “valoarea omului” ca mod de viata; 

- Cadrele didactice manifesta dorinta de a respecta particularitatile individuale; 

- Personalul din unitate pledeaza pentru dreptul la educatie si la exprimarea opiniei 

proprii;  

- Ne adaptam la nivelul de dezvoltare al societatii actuale; 

- Climatul din gradinita este cald, primitor, chiar familial; 

- Relatiile dintre educatoare sunt de colegialitate, respect si colaborare. 

- Organizam cu copiii manifestari cu prilejul zilelor de 1 Decembrie , 25 Decembrie, 8 

Martie, Sarbatoarea Pastelui, zile onomastice, sfarsitul anului scolar, etc. 

- Unitatea este renumita in oras prin calitatea actului educativ si grija acordata copiilor 

pe toate planurile. 

Climatul şcolar la Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată “ Alba Iulia este 

caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare ; este  

un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise,  

colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.  

Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor 

didactice.  

II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN  

 

II.1.Context european  

 

Reforma  curriculară  -  a  programei   școlare   și,  deci,  a  întregii  viziuni  asupra  

sistemului  de  învăţământ  -  a  constituit  unul  dintre  cele  mai  controversate  procese  de  
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schimbare care s-au produs în învăţământul românesc după decembrie 1989.  

În  ultimii  ani,  la  nivelul  Uniunii  Europene  s-au  produs  progrese  susţinute  în  

realizarea  efectivă  a  unui  spaţiu  european  extins  al  educaţiei,  în  perspective  cerinţelor  

societăţii și economiei bazate pe cunoaștere. Astfel, contextul European actual oferă o serie  

de documente de referinţă, cu rol important în regândirea, reorganizarea  și armonizarea  

sistemelor  de  învăţământ,  din  perspectiva  asigurării  calităţii  educaţiei  și  a  mobilităţii  

profesionale și de studiu.  

Documentele  europene  cu  impact  și  implicaţii  semnificative  asupra  schimbărilor  

introduse   în   sistemul   de   învăţământ   românesc   sunt   Recomandarea   Parlamentului  

European  și a Consiliului Uniunii Europene privind competenţele cheie din perspectiva  

învăţării  pe  parcursul  întregii  vieţi   și  Cadrul  European  al  Calificărilor   (European  

Qualifications  Framework  -  EQF).  Acestea  au  rol  de  repere  decizionale  majore  pentru  

fundamentarea procesului de reformare a învăţământului preuniversitar din România  și  

pentru faptul că sunt direct asociate cu strategia educaţiei permanente.  

Recomandarea Parlamentului European  și a Consiliului Uniunii Europene privind  

competentele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi conturează, pentru  

absolvenţii învăţământului obligatoriu, un profil de formare european" structurat pe opt  

domenii   de   competenţă.   Competenţele   sunt   definite   ca   ansambluri   de   cunoștinţe,  

deprinderi  și atitudini care urmează să fie formate  până la finele  școlarităţii obligatorii.  

 

II. 2. Context naţional  

 

Premisa  politicii  Ministerului  Educaţiei  Naţionale  privind  descentralizarea  este  

consistentă. Diagnoza este structurata pe zone critice, care devin si principalele domenii în  

care va actiona strategia de descentralizare. Aceste domenii sunt:  

a) Curriculum:  

 

comunităţii locale.  

 

parinţi). .  

b) Evaluarea si certificarea:  
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nepregătite în acest sens.  

c) Reţeaua şcolară şi fluxurile de elevi:  

  

profiluri, specializări şi norme didactice).  

 

central si judeţean, fără consultarea părtilor interesate de la nivel local.  

lei şcolare, al autorităţilor publice locale.  

d) Conducere şi administrare:  

 

ia,  la  

nivelul consiliilor locale.  

e) Resursele umane:  

 

decizională în privinţa personalului didactic, deciziile majore fiind luate la nivelul  

ISJ şi al Ministerului.  

 

nevoile şi interesele beneficiarilor.  

f) Politicile de finanţare:  

,  din  cauza  

constrângerilor legislative.  

 

-standard nu ia în considerare criteriile de calitate  

şi de performanţă educaţională.  

ere, prelucrare şi transmitere a datelor nu este suficient de credibil  

În afara domeniilor menţionate, orice proces de descentralizare mai afectează, cu siguranţă şi alte 

domenii ale educaţiei şi al vieţii şcolare cum ar fi:  

al calitaţii (inspecţie, control şi asigurare a calitaţii).  

- inclusiv TIC.  

- mai ales modul de trecere de la un ciclu şcolar la altul şi de transfer de la o 

unitate şcolară la alta.  

- sub diferitele ei tipuri şi forme.  

Toate aceste domenii sau subdomenii au fost luate în vedere în momentul elaborarii  

Strategiei de descentralizare a învatamântului preuniversitar. Pornind de la situaţia existentă,  

aceasta îşi propune obţinerea unor rezultate si efecte durabile la nivelul sistemului şcolar:  

 

al.  
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II.3. Contextul local  

Situaţia   economică    locală   este   într-o   vizibilă   transformare:   restructurări   cu  

disponibilizări de personal în cadrul şi în instituţiile bugetare;  investiţii  şi  reprofilări. 

O parte a forţei de muncă disponibilizate a plecat în ţările occidentale sau în alte oraşe  

ale  ţării,  iar  cealaltă  parte  fie  a  intrat  în  şomaj,  fie  în  pensionare  anticipată  sau  de  

invaliditate.  

La nivelul economiei orașului Alba Iulia  mai remarcăm:  

-urilor.  

elativ mic al I.M.M.-urilor cu activitate de producţie.  

 

 

  

III DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 

Gradinita cu program prelungit “Dumbrava Minunată” Alba Iulia, este situată pe 

strada George Bariţiu, nr 8 , unde sunt inscriși 305  de prescolari în 10 grupe, 3 având regim 

de program normal si 7 cu program prelungit. 

 

Cladirea gradinitei se desfasoara pe doua nivele, fiind dotată cu: 

 10 sali de grupa; 

 2 cabinete scolare - un cabinet de logopedie și cabinet medical 

 un bloc alimentar, unde mancarea este pregatita de personal calificat, cu un meniu 

diversificat, specific varstei ; 

 o spalatorie; 

 10 grupuri sanitare; 

 2 birouri; 

 1 sală de multifuncţională 

 biblioteca, dotată cu carti de specialitate si specifice varstei prescolare, atat pentru 

nivelul I cat şi pentru nivelul II; 

 gradinita beneficiaza şi de o curte amenajata cu  banci, foisor, topogane, leagane si 

groapa cu nisip . 

Fiecare incapere si spatiu din incinta gradinitei este dotat astfel incat sa creeze un 

ambient placut copiilor dar totodata si un climat educational favorabil desfasurarii unui 

invatamant de calitate. In ceea ce priveste mijloacele de invatamant moderne: calculatoare, 
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aparatura audio-video, dvd-uri, copiatoare, imprimante, putem spune ca acestea sunt 

suficiente si completeaza activitatea cadrelor didactice. 

 Cu sprijinul Primariei, al Inspectoratului scolar, al parintilor si al sponsorilor am 

renovat periodic atat exteriorul cat si interiorul gradinitei. Pentru a ne incadra în prevederile 

noii Reforme a Invatamantului am realizat centrele de interes conform nevoilor copiilor, 

imbunatatind  in acelasi timp baza didactico-materială cu mobilier, aparate diverse, materiale 

didactice, jucarii, aparatura audio-video şi electro-casnica.  

 Gradinita cu program prelungit “Dumbrava Minunată” Alba Iulia si-a castigat un 

binemeritat renume, aducand o contributie pretioasa la formarea copiilor, viitori elevi ai 

clasei pregatitoare si clasei I. 

III.1. RESURSE UMANE: 

Personalul grădiniţei: 

Personal didactic 

                        17- de cadre didactice 

                          9- titulari cu gradul I 

                          4-titular gradul II 

                          1 -titular definitivat 

                          3-suplinitori calificati 

 

Personal didactic auxiliar: 

 

                                 1 contabil 

                                 1 secretara 

                                 1 administrator 

                                 1 asistenta medicală 

Personal nedidactic: 

 

                               8 Îngrijitoare 

                               1 Bucatareasa 

                               1 Ajutor de bucatareasă 

                               1 spalatoreasă 

Întreg personalul didactic este calificat si participa periodic la cursuri de perfectionare.  
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 III.2. Distributia copiilor in functie de diferite criterii  in anul scolar 2015-2016 

 

In anul scolar 2015-2016, sunt inscrisi in gradinita un numar de 304 prescolari, distribuiti pe grupe dupa 

cum urmeaza: 
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Interesul cadrelor didactice pentru îmbunătăţirea procesului de învăţământ se concretizează în 

rezultatele foarte bune obţinute de preşcolari pe parcursul anului 

Astfel, în urma evaluarii finale ,  90,36 % dintre preşcolari au comportament însuşit, 9,22% comportament 

în dezvoltare, 0,42% comportament absent.  
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 Concursuri si proiecte 

 locale    

 judeţene  

 naţionale  

 internaţionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

III.3. Resurse materiale si financiare 

S-a reusit cu sprijinul sponsorizarilor si donatiilor interne si externe utilarea unitatii dupa 

cum urmeaza: 

- Mobilier modular, ergonomic in fiecare clasa; 

- Infiintarea unei biblioteci; 

- Dotarea unor sali de grupa cu aer conditionat 

- Dotarea cu calculatoare, imprimante, televizoare a tuturor grupelor 

 

III.4 Modul de comunicare  

 

În general, comunicarea este funcţională, atât pe verticală (ascendent - descendent) cât  

şi pe orizontală.  

Se realizează între:  

- personal didactic şi nedidactic;  

ector -preșcolari(prin educatoare sau direct);  

rector - părinţi (prin educatoare sau direct).  

Directorul  comunică  mesajul  oral  sau  scris.  Uneori  nu  se  întoarce  decât  parţial 

informaţia  dinspre  profesori,  preșcolari  şi  părinţi  spre  director,  pentru  confirmarea 

receptării mesajului. Receptorul nu oferă, deci, întodeauna,  managerului (emiţător) feed- 

back-ul necesar.  

Toate formele comunicării se derulează în mod formal, dar şi informal.  

Comunicarea decurge în limitele normalului şi al decenţei.  

Comunicarea cu părinţii se realizează prin şedinţele adunărilor generale ale părinţilor  

grupelor  şi  ale  Consiliului  Reprezentativ  al  Părinţilor  (de doua ori  pe  an  are  loc  

întâlnirea părinţilor cu directorul; de mai multe ori întâlnirea educatoarelor cu părinţii 

preșcolarilor claselor).  

Comunicarea  directorului  cu  reprezentanţii  comunităţii  locale  este  optimă  şi  se 
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realizează în ambele sensuri.  

 

 

IV. ANALIZA P.E.S.T.E . 

IV. 1. Context politic: 

Oportunităţi: 

Politica educaţională a MECTS şi ISJ Alba, de continuare a reformei învăţământului, de eliminare a 

măsurilor neancorate în realitatea învăţământului românesc şi integrarea aces la standarde europene; 

       Legea Educației Naționale cu modificările ulterioare. 

       Legea nr.128/1997 privind  Statutul personalului didactic. 

       Regulamentul de organizare si funcționare a învățământului raprobat prin OMEC 

NR.4747/16.10.2001. 

Aplicarea curriculum-ului naţional; 

     Grădiniţa este de stat iar metoda de predare este în stil tradiţional. 

Ameninţări:  

- Încadrarea personalului insuficientă pentru desfăşurarea actului educaţional conform 

cerinţelor actuale şi asigurarea calităţii. 

IV.2. Context economic: 

Oportunităţi: 

- Existenţa în apropierea grădiniţei a unor numeroase obiective social economice ai 

În contextul unei societăţi moderne în permanentă schimbare, echipa managerială a  

Grădiniței cu Program Prelungit  “Dumbrava Mininată “ se defineşte prin calităţi  şi  

abilităţi  precum :  gândire  logică,  capacitate de  conceptualizare,  capacitate  de  diagnoză,  

capacitate  de  decizie,  obiectivitate  în  perceperea  şi  judecarea  altora,  adaptabilitate,  

centrarea pe dezvoltarea celorlalţi, spirit colegial, capacitatea de a asculta şi de a lua în  

considerare  şi  alte  păreri  decât  cele  proprii,  comunicare  facilă,  încurajarea  creativităţii,  

atitudini pozitive, atribuţii delegate într-o pondere considerabilă.  

Membrii  echipei  manageriale  pornesc  de  la  premisa  că  obţinerea  performanţelor  

depinde de modul în care un manager reuşeşte să influenţeze comportamentul celorlalţi  

membri ai corpului didactic şi nedidactic. De aceea pune un accent deosebit pe motivarea  

şi coordonarea acestora.  

Sunt   folosite   următoarele   instrumente   manageriale:   Regulamentul   intern,   Fişa  

operaţionalizată  a  postului,  Organigrama,  Fişa  de  asistenţă,  Fişa  de evaluare , Scala de evaluare, 

Planul managerial . 
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căror angajaţi îşi aduc copiii în unitate, având program prelungit adecvat necesităţilor 

lor;  

- Colaborarea cu agenţi economici receptivi şi generoşi pentru acordarea de sprijin 

material şi financiar.  

Ameninţări: 

- Numărul mare de părinţi angajaţi în muncă cu salarii mici (minime pe economie) şi 

venituri reduse;  

- Numărul din ce în ce mai crescut de părinţi care migrează în străinătate, lăsându-şi 

copiii cu rudele sau vecinii.  

IV.3.Context  social: 

Oportunităţi: 

- Cartier cu fluctuaţie ridicată în favoarea familiilor tinere, care au acces la costurile 

unei locuinţe în zonă; 

- Mame casnice care pot participa zilnic la desfăşurarea procesului instructive-educativ 

la grupele cu program normal.  

Ameninţări: 

- Existenţa în apropiere a unei grădiniţe particulare; 

- Existenţa (în zonă) a unor grupuri de tineri cu preocupări şi comportament antisocial. 

IV.4.Context  tehnologic: 

Oportunităţi: 

- Creşterea interesului părinţilor pentru tehnologia modernă (iniţiere computerială) şi a 

predării limbilor moderne în grădiniţă (limba engleză);  

- Participare la cursuri de iniţiere computerială a cadrelor didactice şi de calificare a 

personalului nedidactic; - 

- Implementarea informaticii în strategiile didactice ale actului educaţional; 

- Accesarea internet-ului pentru obtinerea unor informatii în domeniu;  

- Informare prin intermediul materialelor metodice transmise de Ministerul Educaţiei, 

Inspectoratul Şcolar Judeţean, Casa Corpului Didactic; 

- Folosirea unor materiale multifuncţionale în activitatea didactică; 

- Realizarea unui site al grădiniţei cu pagină de forum pentru părinţi.  

Ameninţări: 
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- Influenţa negativă a folosirii în exces a televizorului (pentru copii) şi a jucăriilor cu 

caracter ofensiv-periculos. 

I.V. 5. Context ecologic: 

- Poluarea atmosferei de către agenţii economici din apropiere, care nu respectă 

legislaţia în vigoare; 

- Existenţa unor proiecte educaţionale cu caracter ecologic ce se derulează în 

colaborare cu parteneri specializaţi în protecţia mediului; 

- Implicarea copiilor în acţiuni de colectare selectivă a deşeurilor, atât în incinta, cât şi 

în curtea grădiniţei. 

 

V. ANALIZA SWOT 

1.CURRICULUM 

PUNCTE TARI 

 Respectarea şi asigurarea curriculumului conform documentelor curriculare în 

vigoare, corespunzător nivelului de vârstă; 

 Utilizarea materialelor auxiliare în scopul învăţării de către majoritatea cadrelor 

didactice;  

 Elaborarea materialelor auxiliare de către unele cadre didactice; 

 Preocuparea cadrelor didactice pentru dezvoltarea unor proiecte educaţionale 

(concursuri, expoziţii, etc.), a unor activităţi extracurriculare;  

 Existenţa unei oferte CDŞ (limbi străine, dansuri sportive, teatru etc.); 

 Proiectarea didactică centrată pe copil;  

 Folosirea modalităţilor de evaluare privind progresul copiilor grădiniţei prin premiile 

obţinute la diverse concursuri naţionale şi internaţionale;  

 Participarea unui număr cât mai mare de copii la activităţi extraşcolare. 

PUNCTE SLABE 

 Lipsa unei baze didactico-materiale moderne 

 CDS nu poate fi valorizat pe deplin , din cauza spatiilor insuficiente( Sali de clasa 

unde sa se deruleze activitati diverse) 

 rezerva din partea cadrelor didactice în folosirea metodelor moderne 

 numar redus de proiecte internationale  

 

OPORTUNITATI 
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 Interesul cadrelor pentru perfecţionare 

 Interesul părinţilor pentru acumulările copiilor 

 Inclinaţiile artistice ale cadrelor didactice permit diversificarea CDŞ–urilor la nivelul 

unităţii 

AMENINTARI 

 Schimbarea rapidă a unor acte normative 

 

2. RESURSE UMANE 

RESURSE UMANE 

Puncte tari: 

 Grădiniţa dispune de cadre didactice calificate, bine pregătite şi personal de îngrijire suficient; 

 Peste 95% dintre  educatoarele noastre sunt titulare şi au gradele didactice corespunzătoare  ; 

 Asistenţă psiho-pedagogică asigurată de profesor logoped; 

 Cadrele didactice au urmat cursuri de perfecţionare organizate de CCD şi ISJ privind ,,Educaţia 

părinţilor”; ,,Metoda proiectelor la vârstele timpurii; ; ,Tulburările de limbaj”, ,,Educaţia pentru 

sănătate”,Consiliere și Orientare școlară, Educație și Schimbare, MODULELE PRET ȘI PETI, 

DEZVOLTAREA EMOŢIONALĂ ŞI SOCIALĂ A COPIILORCARE PROVIN DIN MEDII 

DEZAVANTAJAT ( POSDRU 59988); DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ÎN 

ÎNVĂŢĂMANTUL PREŞCOLAR (POSDRU61130) ŞI COMPETEŢE CRESCUTE PENTRU CADRELE 

DIDACTICE(POSDRU 64250) etc. 

 Există spirit de competiţie între educatoare, preocupare pentru inovaţii pedagogice (proiecte 

educaţionale, proiecte de parteneriat, schimburi de experienţă, participare la simpozioane locale, naţionale şi 

internaţionale). 

 Împărtăşirea experienţei pozitive prin realizarea de ,,SITE-uri personale şi schimburi de experienţă 

cu alte unităţi din judeţ: Sebeş, Aiud, Teius, Câmpeni, din ţară si strainatate”EDUCATIE FARA 

FRONTIERE” ; 

 Relații interpersonale bazate pe colaborare şi respect reciproc, spirit de echipă; 

Puncte slabe: 

 lipsa compensării materiale a unor activităţi extraşcolare; 

 implicare slabă a unor educatoare în proiectele și programele grădiniței; 

 formularea unor cereri nerealiste, din partea unor educatoare, într-o reformă dinamică, mereu în 

schimbare; 

 teama de schimbare a unor cadre didactice ; 

Oportunităţi: 
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 posibilitatea de perfecţionare continuă a cadrelor didactice; 

 prezentarea unor oferte de formare profesională continue- atractivă; 

 participarea deschisă în echipă la conducerea unităţii, la iniţierea unor acţiuni şcolare şi extraşcolare; 

 cultivarea atitudinii de respect şi apreciere din parte părinţilor. 

Ameninţări: 

 oferta educaţională a grădiniței în contradicţie cu cerinţele sociale (suprapopularea grupelor); 

 creșterea  numărului de copii; 

 percepţia greşită a unor părinţi privind rolul instructiv educativ al grădiniţei 

 

3. RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE 

PUNCTE TARI 

 Grădiniţa dispune de material didactic necesar desfăşurării optime a procesului instructiv-educativ; 

 Grădiniţa dispune de 10 săli de clasă, 1 sală multifuncțională, bucătărie, cabinet medical, izolator, 

birou administrator, birou director, 1 cabinet metodic, 6 săli de materiale,  vestiare , etc; 

 Grădiniţa dispune de 10 grupuri sanitare pentru copii  care corespund intru totul normativelor în 

vigoare; 

 Clădirile sunt racordate la reţeaua publică de apă potabilă şi gaz, dispunând de centrale termice 

proprii și dozatoare pentru apă plată: 

 Ventilaţia este naturală; 

 Mobilierul este nou, modular şi adecvat vârstei copiilor; 

 Dotarea cu mijloace IT este foarte bună.  În cadrul grădiniței funcționează CRED- unde dispunem de 

: laptop, LCD, video-proiector, televizoare, DVD-uri, cameră de filmat , camere foto, sistem audio, etc. 

 Există implicare din partea părinţilor în activitatea grădiniţei şi o colaborare bună cu autorităţile 

locale, pentru îmbunătăţirea bazei didactico-materiale; 

PUNCTE SLABE 

 Lipsa unei săli de sport  deși avem  baza materială necesară; 

Lipsa materialului didactic specific unor activităţi inter-disciplinare 

 Finanţare insuficientă de la bugetele locale; 

 Condiţii legislative neatractive privind sponsorizarea unităţilor preşcolare; 

 

OPORTUNITĂŢI: 

 Colaborarea cu agenţi economici locali şi judeţeni, cu comitetele de părinţi, cu autorităţile locale 

pentru obţinerea unor sponsorizări; 
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 Realizarea unor proiecte de finanţare pentru dotarea grădiniţei; 

 

AMENINTARI 

 Avem şi familii cu buget limitat (mai ales la cei de etnie rroma) 

 

4. RELATIILE CU COMUNITATEA 

PUNCTE TARI 

 Existenta la nivelul fiecarei unitati de invatamant a mai multe programe de parteneriat 

cu comunitatea 

 Desfăşurarea mai multor proiecte educaţionale în unitate de factură naţională 

 Acţiuni organizate în scop educativ în echipa cu instituţiile importante 

 Antrenarea copiilor în concursuri cu diferite ocazii: locale, judeţene, internaţionale 

 Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare 

PUNCTE SLABE 

 Neimplicarea tuturor cadrelor didactice în derularea proiectelor; 

 Rezistenţa la nou; 

 Nealocarea în bugetul grădiniţei a sumelor necesare finanţării proiectelor 

OPORTUNITATI 

 Creearea oportunităţii pentru comunitatea locală de prezentare a propriilor oferte de 

colaborare; 

 Posibilitatea grădiniţei de a alege partenerii de activitate în funcţie de interesele 

propuse 

AMENINTARI 

 Timp limitat de implicare a părinţilor 

 

5. MANAGEMENTUL UNITATII 

PUNCTE TARI 

 Echipa managerială interesată, implicată; 

 Elaborea şi implementarea procedurilor pentru toate compartimentele; 

 Capacitatea de comunicare internă şi externă; 

 Conducerea democratică a activităţii grădiniţei; 
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 Capacitatea de a atrage fonduri extrabugetare; 

 Gestionarea eficientă a resurselor; 

 Capacitatea de adaptare la schimbare şi rezistenţa la stres. 

PUNCTE SLABE 

 Neînţelegerea de către unele cadre didactice a viziunii şi misiunii unităţii şcolare 

 Insuficienta implicare a cadrelor didactice membre în comisiile de lucru 

OPORTUNITATI 

 Existenţa unor programe de formare în domeniul managementului instituţional oferite 

de ISJ, CCD, universitate; 

 Legislaţie adecvată privind sprijinirea actului decizional de către instituţii abilitate 

AMENINTARI 

 Permanenta schimbare a legislaţie 

 

RESURSE INFORMAŢIONALE 

Puncte tari: 

 folosirea aparaturii IT, a softurilor educaționale  în procesul instructiv educativ din unitate; 

 accesul rapid la informaţie despre reforma din învăţământul preșcolar; 

 existenţa unui ,,site” al grădiniţei, a paginii web și pagina școlii pe didactic, care să prezinte 

rezultatele muncii educative din grădiniță; 

Puncte slabe: 

 insuficienţa implicare și utilizare a mijloacelor moderne de învăţământ din partea unor educatoare; 

 circulaţia defectuoasă a informaţiei pe linie ierarhică; 

 neachiziţionarea de material informativ suficient şi la timp; 

Oportunităţi: 

 cointeresare materială şi umană; 

 colaborare cu alte instituţii de învăţământ, cu CCDşi ISJ; 

 atragerea de sponsori şi resurse materiale care să ducă la îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ 

; 

Ameninţări: 

 insuficiența  fondurilor de la buget; 

 mediul economic defavorabil; 
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ANALIZA SWOT APLICATĂ PE COMPONENTA: 

COPII- CADRE DIDACTICE-COMUNITATE 

 

   AXA:                               PUNCTE TARI-                                      PUNCTE SLABE 

 

COPII 

Efective şi spor demografic în creştere; 

Ofertă educaţională atractivă; 

CDȘ-diversificat-posibilitate de studiere a 

mai multor limbi străine, iniţiere 

computerială, dansuri moderne şi populare, 

artă vocală, pictură, teatru,semne grafice, 

folclor. 

Activităţi culturale : Festivalul Toamnei , 

Sosirea lui Moş Crăciun, Carnavalul 

primăverii, Ziua Europei, Ziua Pământului, 

Ziua de 1 Iunie,etc 

Activităţi sportive: concursuri şi întreceri 

sportive , concursuri de biciclete, trotinete, 

role. 

Participare la activităţi extraşcolare: 

concursuri- Istet si frumos intr-un corp 

sanatos, Piticot, Micii pietoni , Colorăm şi 

învăţăm, Smarty, Eminescu și 

copiii,Festivalul copiilor,etc 

Derularea unor proiecte şi programe la nivel 

local şi naţional: Eco-grădiniţa, 

Kalokagathia, Să citim pentru mileniul III, 

Educăm Aşa.etc. 

Asistenţă psihopedagogică asigurată de 

prof.logoped. 

Parteneriate locale, județene, naționale și 

internațonale cu instituții similar 

Fluctuaţia copiilor în unele cazuri, 

datorată unor factori demografici 

Imposibilitatea cuprinderii copiilor cu 

CES din cauza nr mare de copii la grupă 

şi a spaţiului restrains. 

Inexistenţa unei săli de sport   

Neurmărirea parcursului copiilor după 

terminarea grădiniţei de cădre cadrele 

didactice. 
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CADRE 

DIDACTICE 

Cadre didactice calificate, în proporţie de 

100%,  98% dintre educatoare sunt titulare şi 

au gradul didactic I, 7 educ.  au absolvit 

studii superioare de lungă sau scurtă durată; 

Există preocuparea cadrelor didactice pentru 

perfecţionarea continuă, participarea  la 

cursuri de formare şi perfecţionare 

organizate de CCD, ISJ şi UNIV. 1 

DEC.1918 

Există spirit de competiţie între educatoare, 

preocupare pentru inovaţii pedagogice ( 

revista grădiniţei, proiecte tematice şi de 

cercetare, studii experimentale, proiecte de 

parteneriat, schimburi de experienţă la nivel 

local şi naţional); 

Participare responsabilă la simpozioane 

locale, judeţene şi naţionale; 

Experienţă în realizarea şi editarea unor 

materiale didactice, cărţi şi auxiliare 

didactice pentru preşcolari, 

Relaţii interpersonale  bazate pe colaborare 

şi respect reciproc, spirit de echipă 

Formularea unor cereri nerealiste, într-o 

reformă dinamică, conservatorismul şi 

teama de schimbare 

Slaba cunoaştere a legislaţiei  şcolare în 

vigoare, din partea cadrelor didactice 

tinere; 

Lipsa cabinetului de consultanţă psiho-

pedagogică şi a specialiştilor în acest 

domeniu; 

Slabă implicare a părinților în activităţile 

extra-curriculare 

 

COMUNITATE 

Colaborarea grădiniţei cu diverse instituţii 

de profil în cadrul proiectelor şi programelor 

educaţionale; 

Derularea unor acţiuni care să dezvolte la 

copii sentimentul de apartenenţă la 

comunitate: Zilele oraşului, Zilele 

curăţeniei, Ziua mediului,etc; 

Implicarea părinţilor şi a altor ONG-uri şi 

agenţi economici în îmbunătăţirea bazei 

didactico-materiale . 

Colaborare restrânsă cu autorităţile 

publice locale, pentru alocarea de fonduri 

mai consistente pentru acţiunile extra-

curriculare; 

Colaborare redusă cu mass-media locală 

pentru popularizarea experienţelor 

pozitive  
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AXA :                           OPORTUNITĂŢI                                            AMENINŢĂRI 

 

COPIII 

Baza materială a unităţii este foarte bună, 

acces la Internet , folosirea calculatoarelor, 

a softurilor educaţionale, în procesul de 

predare -învăţare 

Oferta educaţională este atractivă şi 

diversificată 

Climatul afectiv şi de securitate al copiilor 

este asigurat; 

Asigurarea unui proces instructiv educativ 

de calitate, prin centrarea activităţii pe 

copil şi folosirea metodelor activ-

participative 

Implicare slabă din partea comunității 

pentru realizarea unor activităţi  de 

rezonanță cu preşcolarii ( muzee, săli de 

cinema, teatru, spectacole, excursii) 

 

CADRELE 

DIDACTICE 

Posibilitate de perfecţionare continuă a 

cadrelor didactice; 

Măsurile mai recente extind şi diversifică 

posibilităţile de stimulare financiară a 

cadrelor cu rezultate deosebite; 

Participare deschisă în echipă la 

conducerea unităţii de învăţământ, la 

iniţierea unor acţiuni şcolare şi 

extraşcolare; 

Cultivarea atitudinii de respect şi apreciere 

din partea părinţilor şi a comunităţii locale 

pentru cadrele didactice; 

Accesul rapid la informaţie privind 

reforma din învăţământul preşcolar, 

existenţa unui ,,site” al grădiniţei şi a 

paginii WEB, care permite schimbul de 

informaţii cu instituţii similare din ţară şi 

străinătate. 

Lipsa compensării materiale a 

activităţilor extraşcolare, duce la scăderea 

nr. acestora; 

Diminuarea prestigiului cadrelor 

didactice, datorită publicităţii negative 

din mass media a unor fenomene izolate; 

Motivare scăzută a unora datorită slabei 

diferenţieri salariale, în funcţie de 

prestaţia didactică a fiecăruia. 

Percepţia greşită a unor părinţi privind 

rolul instructiv educativ al grădiniţei; 

 

 

 

 

 

 

COMUNITATE 

Stabilirea unor parteneriate benefice cu 

familiile copiilor, cu  alte instituţii ale 

Opţiunea crescută a părinţilor pentru 

GPP-uri. 
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comunităţii locale; 

 Disponibilitatea realizării unor schimburi 

de experiență cu alte grădiniţe şi unităţi 

şcolare din localitate, judeţ şi din ţară. 

Posibilitatea accesării unor proiecte de 

finanţare extrabugetară, pentru dotarea 

grădiniţei cu tehnologie didactică modernă 

Criza de timp a părinţilor duce uneori la 

neglijarea copiilor; 

Instabilitatea la nivel social şi economic a 

unora dintre instituţiile partenere; 

Pierderea unor relaţii de cooperare cu 

organisme şi agenţi economici, datorită 

situaţiei economice instabile. 

 

VI. VIZIUNEA GRĂDINIŢEI 

 

VIZIUNEA: derivă din nevoile educaţiei timpurii identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii încă de 

la vârsta preşcolară. 

VIZIUNEA GRADINITEI O CONSTIUIE realizarea unui învăţământ modern, formativ, centrat pe  

copil – într-o grădiniţă puternic ancorată în viaţa comunităţii, pe baza unei oferte educaţionale 

attractive,  în strânsă colaborare cu părinţii şi care să ofere şanse egale tuturor copiilor.  

 

 

VII. MISIUNEA GRĂDINIȚEI  

 

Gradinita cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată”  urmăreşte crearea unui climat 

de muncă stimulativ pentru cadrele didactice prin aplicarea corecta a politicilor educationale 

elaborate de M.E.C.T.S., încurajand iniţiativa personală şi creând condiţii  în dezvoltării 

individuale a fiecărui cadru didactic. Promovarea un invatamant în care toti prescolarii, 

indiferent de etnie, să aibă sanse egale de progres şsi formare pentru a se integra cu succes în 

scoală, în viaţa comunitaţii. 

 

VIII. ŢINTE ŞI OBIECTIVE  STRATEGICE  

 

 

1. Dezvoltarea managementului grupei prin implementarea unor strategii educationale 

astfel incat activitatea sa fie centrata pe copil pentru a-i dezvolta personalitatea si 

adaptarea la viata scolara sa se faca rapid. 

 ARGUMENT 
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 Pentru ca nu exista doi copii la fel se impune individualizarea instruirii si implicit 

diversificarea strategiilor de predare-invatare. Se impune astfel autoperfectionarea si 

perfectionarea prin cursuri in domeniul strategiilor de cooperare si educatie de tip inclusiv a 

cadrelor didactice si procurarea si confectionarea de materiale didactice specifice. 

OBIECTIVE STRATEGICE 

O1- Identificarea calitatii managementului grupei 

O2- Diversificarea strategiilor de predare-invatare 

2. Diversificarea curriculumului la decizia gradinitei 

 ARGUMENT 

Este necesara abordarea curricumu-lui la decizia scolii si a activitatilor 

extracurriculare tinand cont de inclinatiile copiilor si de preferintele parintilor. In acest sens 

vom introduce noi activitati optionale cu caracter atractiv si vom asigura baza logistica pentru 

aceste activitati, prin realizarea parteneriatelor. 

OBIECTIVE STRATEGICE 

O1. Identificarea cererii şi nevoilor de educaţie ale beneficiarilor 

O2. Identificarea resurselor existente în vederea alcătuirii CDS 

O3. Dezvoltarea ofertei curriculare 

O4. Realizarea ofertei  în funcţie de nevoile beneficiarilor şi de resursele existente 

 

3. Realizarea activităţilor extracurriculare diverse în vederea optimizării relaţiei 

grădiniţă –familie-comunitate 

 ARGUMENT 

Schimbul de experienta realizat  in unele tari din Europa arata ca atunci cand gradinita 

, familia si comunitatile lucreaza impreuna ca parteneri, beneficiari sunt copiii.  

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinta de a ajuta 

copiii sa aiba succes la scoala mai tarziu, in viata. Atunci cand parintii, elevii şi ceilalti 
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membrii ai comunitatii se consideră unii pe altii parteneri in educatie, se creează in jurul 

elevilor o comunitate de suport care începe să functioneze. 

OBIECTIVE STRATEGICE 

O1. Identificarea potenţialelor instituţii partenere 

O2. Stabilirea de contacte; negociere 

O3. Planificarea activităţilor comune 

O4. Realizarea programelor şi proiectelor  

4. Atragerea de resurse financiare şi dezvotarea bazei materiale în vederea asigurării 

unui climat educativ optim  

ARGUMENT 

Modernizarea spatiilor de lucru si de joaca, a curtii gradinitelor, amenajarea unei sali 

de sport dotata corespunzator, vor contribui la realizarea unui ambient educational propice 

atat sub aspect fizic cat si psihic. 

OBIECTIVE STRATEGICE 

O1- Identificarea lucrarilor si a costurilor acestora necesare amenajarii dotarilor necesare 

O2- Identificarea resurselor financiare necesare realizarii acestor lucrari 

O3. Alcătuirea de strategii de atragere de fonduri 

O4. Încheierea de contracte de sponsorizare 

O5. Gestiunea resurselor financiare în conformitate cu planul de dezvoltare al gradinitei 

5. Promovarea educatiei incluzive in gradinita si asigurarea unui cadru educativ 

echitabil pentru toti prescolarii  

ARGUMENT 

Politicile educationale, cresterea numarului de copii cu tendinte hiperactive si alte 

cerinte educative speciale implica desfasurarea si promovarea unei educatii cu un pregnant 

caracter incluziv. 

OBIECTIVE STRATEGICE 

O1- Introducerea strategiilor didactice specifice educatiei de tip incluziv. 

X. PLANUL DE DEZVOLTARE AL GRĂDINIŢEI  

 
X.1. CURRICULUM  NUCLEU 

 

Curriculum-ul desemnează, în general, ansamblul proceselor educative şi al 
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experienţelor de învăţare prin care trece prescolarul pe durata parcursului său şcolar. În sens 

restrâns, cuprinde ansamblul acelor documente şcolare în cadrul cărora se consemnează 

datele esenţiale privind procesele educative şi experienţele pe care grădiniţa le oferă copilului  

Curriculumul Naţional cuprinde planurile cadru de învăţământ ,programele şcolare, 

ghidurile, normele metodologice şi materialele suport. 

Numărul total de ore alocat prin planurile cadru variază între un minim şi un maxim. 

Planurile cadru prevăd pentru majoritatea activitatilor    o  plajă  orară  ce  presupune  un  

număr  de  ore  specific  nivelului  de  dezvoltare  al  copilului.  Această  variabilitate  se 

concretizează la nivelul grădiniţei prin schemele orare. Curriculum nucleu este completat de 

Curriculum la Decizia Şcolii (C.D.Ş.).  

Planurile  cadru  optimizează  bugetul  de  timp,  cuprinde  activităţi  comune  tuturor  

copiilor  pentru  asigurarea  egalităţii  de  şanse  a acestora; prevede apoi diferenţierea 

parcursului şcolar în funcţie de interesele, nevoile, aptitudinile acestora.  

Programele şcolare pentru Trunchiul Comun sunt elaborate de M.E.N. şi sunt respectate 

de cadrele didactice, fiind analizate în prima şedinţă a comisiilor metodice a anului şcolar.  

 

X.1. CURRICULUM  LA DECIZIA ŞCOLII  

 

Acest  tip  de  curriculum  urmăreşte  să  coreleze  mai  bine  resursele  

grădiniţelor  cu  dorinţele  prescolarilor  şi  cu  cerinţele comunităţii. El contribuie la 

valorizarea grădiniţelor noastre şi la crearea unei personalităţi proprii a acestora prin 

diferenţierea ofertei de educaţie.  

În  ultimii ani personalitatea grădiniţelor a fost conturată prin frecventarea de către 

copii a mai multor activitati din C.D.Ş., prea puţine încă pentru ţintele pe care le-am stabilit:  

 

al de educatie financiara 

opţional de educatie ecologica.  

 

 

-plastica  

 

 

 

Selecţia şi opţiunile privind C.D.Ş. se realizează în conformitate cu normele şi 
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metodologiile  existente la nivel naţional. Parintii îşi exprimă opţiunile pentru C.D.Ş. în 

funcţie de dorinţele, aptitudinile şi interesele copiilor.  

Personalul didactic   din grădiniţe şi-a propus şi îşi propune să limiteze extinderile şi 

să menţină o ofertă C.D.Ş. realistă, în care copiii să îşi împlinească posibilităţile de formare, 

iar grădiniţele să-şi consolideze personalitatea.  

 

X.2. ACTIVITĂŢI  EXTRA-CURRICULARE  

 

 În cadrul activităţilor extra-curriculare, acţiunea pedagogică se va centra în egală măsură pe 

formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la preșcolari, 

calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, 

participative, precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor. 

Vom urmări: 

 Cultivarea sensibilității și creativității copiilor prin organizarea de concursuri pentru 

preșcolari, formații artistice la nivelul grădiniței; 

 Formarea capacității de a reflecta asupra lumii înconjurătoare prin organizarea de activități de 

educație ecologică, rutieră, moral religioasă,etc. 

 Familiarizarea copiilor cu problemele comunității în care trăiesc, în vederea participării la 

acțiuni derulate în cadrul unor proiecte comunitare( colectarea selectivă a deșeurilor, îngrijirea spațiilor 

verzi,etc). 

.X.3.  PROIECTE ŞI PROGRAME 

KALOCAGATHIA 

 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

a) privind copiii prescolari:  

- Stimularea preşcolarilor şi a pentru a desfăşura activităţi de mişcare şi sporturi pe măsura propriilor 

posibilităţi fizice;  

- Însuşirea unor norme de comportament care încurajează o relaţionare socială pozitivă, care promovează 

strategii pozitive de depăşire a conflictelor şi care dezvoltă respectul de sine;  

- Dezvoltarea armonioasă a copiilor preşcolarilor , stimularea imaginaţiei şi a creativităţii;  

- Încurajarea preşcolarilor pentru a exprima opinii şi stări sufleteşti proprii prin mişcare şi pentru motivarea 

lor. 

SĂ CITIM PENTRU MILENIUL III 
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Programului „Să citim pentru mileniul III” este  un program care respectă eforturile timpurii ale copilului 

în a vorbi, a citi şi a scrie. Cultivarea limbii reprezintă obiectivul esenţial în formarea copiilor cu o cultură 

comunicaţională şi literară de bază, capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se 

cunoască pe sine, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele într-un limbaj 

bogat, nuanţat şi corect din punct de vedere gramatical.Lectura face parte integrantă din copilăria celor mai 

mulţi copii. 

ECOGRĂDINIŢA 

 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

Sprijinirea copilului pentru a manifesta interes şi curiozitate pentru cunoştinţe din domeniul 

ecologiei;  

- Stimularea copilului pentru a desfăşura activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ prin care să 

contribuie la păstrarea sănătăţii mediului în care trăieşte (colectarea materialelor refolosibile, recoltarea 

plantelor medicinale şi a unor fructe benefice sănătăţii, îngrijirea unor spaţii verzi, cultivarea plantelor 

ornamentale, economisirea apei sau a energiei electrice etc.);  

- Îmbogăţirea vocabularului activ cu termeni din domeniul ecologic;  

- Însuşirea unor norme de comportament ecologic specific asigurării echilibrului dintre sănătatea 

individului, a societăţii şi mediului şi formarea unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei care încalcă aceste 

norme;  

- Stimularea imaginaţiei şi a creativităţii;  

- Încurajarea copilului pentru a exprima independent opinii şi stări sufleteşti proprii şi pentru motivarea 

lor. 

MICUL CRESTIN 

Educaţia religioasă îl ajută pe copil să fie mai aproape de Dumnezeu, să cunoască îndatoririle pe care le are 

faţă de el însuşi, faţă de ceilalţi oameni şi faţă de tot ce-l înconjoară. Pentru ca tradiţia de a merge la biserică 

şi de a fi un bun creştin să poată dăinui în timp, trebuie ca noi, educatorii, să sădim încă de la vârsta 

preşcolară, în sufletele copiilor noştri, dorinţa de a fi religioşi, respectând tradiţia strămoşească. Am înţeles 
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că cei şapte ani de acasă se referă la primii ani din viaţa unui om şi că ei sunt esenţiali pentru întreaga 

formare a persoanei şi a personalităţii sale. 

ATELIER DE TEATRU PENTRU COPII 

SCOP 

- îmbogăţirea universului cunoaşterii copiilor, conform particularităţilor de vârstă; 

- stimularea creativitatăţii,spontaneităţii, a imaginaţiei, capacitaţii de a interpreta folosind gesturi şi mimică 

adecvată, de a se transpune in rolul personajelor create. 

- formarea personalităţii (prin invatarea unor comportamente de tip pozitiv sau negativ pe care personajele 

le afişează) 

 OBIECTIVE   

- să creeze propria poveste pe baza unui personaj preferat; 

- să interpreteze roluri folosind gesturi , mimică, expresii adecvate;           

- să exprime diverse stări, emoţii trăite sau sugerate; 

-să mânuiască păpuşile ; 

- să identifice elementele specifice teatrului: scenă, decor, actor etc; 

-să susţină un mini –spectacol în sala Teatrului de Păpuşi; 

MULT IMI PLACE SI IUBESC ,  PORTUL NOSTRU ROMANESC 

OBIECTIVE PENTRU COPIII PREŞCOLARI:  

 Valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale,  

 Cultivarea dragostei şi respectului pentru tradiţiile, obiceiurile şi folclorul românesc;  

 Atragerea copiilor în organizarea de activităţi cu caracter extracurricular, conducând la lărgirea şi 

îmbogăţirea orizontului de cunoaştere a acestora.  

 Educarea interesului şi a dragostei pentru creaţiile folclorice româneşti;  

 Receptarea frumosului din arta populară;  

 Implementarea unor cântece şi dansuri populare româneşti;  

Să manifeste interes pentru datinile şi obiceiurile calendaristice creştine 

XI. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ  

 

Desfăşurarea a cel puţin 80 % din activităţile didactice prin folosirea metodelor activ-

participative.  

    Îmbogăţirea cu 30 %  cărţi a   bibliotecii  gradinitei  
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ei la cel puţin un proiect european.  

-cel puţin câte un reprezentant pe fiecare 

grupa de copii.  

, în sistemul informatizat  în proporţie de 

98%.  

- cel puţin 40% din 

educatoare.   

a educatoarelor  la activităţile metodice din Grădinița de -  100%.  

pedagogice,   de 

management - cel puţin 20% din educatoare.  

    Dotarea gradinitei cu scenă în aer liber, cuptor electric. 

     Proiectarea şi realizarea unei săli de sport la mansard grădiniţei. 

        Proiectarea şi realizarea unei mini-sere în curtea grădiniţei . 

 


