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MOTTO:MOTTO:

““OMUL ESTE  RODUL  EDUCAŢIEI PE  CARE  O  PRIMEŞTEOMUL ESTE  RODUL  EDUCAŢIEI PE  CARE  O  PRIMEŞTE .“.“

HELVEHELVETTIUSIUS (1715(1715--1771)1771)

”” LIANTULLIANTUL CARECARE UNEȘTEUNEȘTE FACTORIIFACTORII EFICIENȚIEFICIENȚI CONSTĂCONSTĂ ÎNÎN
ATITUDINEA,ATITUDINEA, FILOSOFIAFILOSOFIA ȘIȘI TEORIATEORIA ACȚIUNIIACȚIUNII PEPE CARECARE SESE
FUNDAMENTEAZĂFUNDAMENTEAZĂ ȘCOALAȘCOALA.. MENTALITATEAMENTALITATEA CARECARE POATEPOATE ADUCEADUCE
REFORMAREFORMA ÎNTREGULUIÎNTREGULUI SISTEMSISTEM ESTEESTE CEACEA CARECARE GENEREAZĂGENEREAZĂ ÎNÎN
MODMOD INEVITABILINEVITABIL OO MOTIVAȚIEMOTIVAȚIE INDIVIDUALĂINDIVIDUALĂ ȘIȘI COLECTIVĂCOLECTIVĂ ȘIȘI
ABILITĂȚIABILITĂȚI CORESPUNZĂTOARECORESPUNZĂTOARE PENTRUPENTRU AA TRANSFORMATRANSFORMA
SISTEMUL”SISTEMUL”.. (FULLAN,(FULLAN, 20152015::55))

JOHNJOHN HATTIEHATTIE-- ÎNVĂȚAREAÎNVĂȚAREA VIZIBILĂVIZIBILĂ
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DEVIZADEVIZA

“Nu ne“Nu ne pregătimpregătim pentrupentru
școalășcoală, ne, ne pregătimpregătim

pentrupentru viațăviață!”.!”.



FilozFilozofie şi scopofie şi scop
 Planul de dezvoltare instituţională al GrădiniţeiPlanul de dezvoltare instituţională al Grădiniţei cucu Program Prelungit  Nr.7Program Prelungit  Nr.7

este documentul programatic prin care echipa managerială stabileşteeste documentul programatic prin care echipa managerială stabileşte
strategia de dezvoltare a organizaţiei furnizoare de educaţie pe o perioadăstrategia de dezvoltare a organizaţiei furnizoare de educaţie pe o perioadă
cuprinsă între anii 201cuprinsă între anii 20166--20202020..

 Conducerea şi personalul grădiniţei se va ghida în întreaga activitate peConducerea şi personalul grădiniţei se va ghida în întreaga activitate pe
care o desfăşoară pe cunoaşterea profundă a dezvoltării normale a copiluluicare o desfăşoară pe cunoaşterea profundă a dezvoltării normale a copilului
şi a unor principii care spun că:şi a unor principii care spun că:
-- fiecare copil este unicfiecare copil este unic,, fiecare familie are cultura şi obiceiurile sale;fiecare familie are cultura şi obiceiurile sale;
--nevoile copilului în cursul acestor ani sunt : dragoste, securitate afectivă,nevoile copilului în cursul acestor ani sunt : dragoste, securitate afectivă,
fermitate, ascultare, deschidere spre lume.fermitate, ascultare, deschidere spre lume.

PentruPentru aa aveaavea rezultaterezultate îmbunătățiteîmbunătățite vomvom aveaavea::
-- un curriculum informalun curriculum informal șiși formalformal antrenantantrenant șiși ofertantofertant;;
--practicipractici dede predarepredare eficientăeficientă,, utilizăndutilizănd rezultatelerezultatele șiși feedbackfeedback--ulul oferitoferit dede

preșcolaripreșcolari șiși personalpersonal pentrupentru aa îmbunătățiiîmbunătății predareapredarea;;
-- relațiirelații pozitivepozitive cucu părințiipărinții șiși implicareimplicare eficientăeficientă înîn comunitateacomunitatea maimai largălargă..
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Ne propunemNe propunem

 SăSă implementămimplementăm sistemulsistemul dede managementmanagement alal calitățiicalității înîn educațieeducație înîn toatetoate domeniiledomeniile dede activitateactivitate;;

 SăSă nene preocupămpreocupăm permanentpermanent dede pregătireapregătirea noastrănoastră profesionalăprofesională,, perfecționareaperfecționarea continuacontinua aa
capitaluluicapitalului umanuman,, devinedevine unun factorfactor hotărâtorhotărâtor înîn dezvoltareadezvoltarea durabilădurabilă;;

 SăSă asigurămasigurăm copiilorcopiilor oo îngrijireîngrijire șiși oo educațieeducație carecare săsă îndeplineascăîndeplinească așteptărileașteptările beneficiarilor,beneficiarilor,
conformconform standardelorstandardelor dede performanțăperformanță;;

 SăSă desfășurămdesfășurăm oo activitateactivitate didacticădidactică centratăcentrată pepe educabilieducabili prinprin elaborareaelaborarea dede programeprograme specialespeciale
pentrupentru pregătireapregătirea tuturortuturor copiilor,copiilor,inclusiveinclusive aa celorcelor cucu CC..EE..SS..,, carecare auau nevoienevoie dede
recuperarerecuperare//reabilitarereabilitare șiși dede integrareintegrare;;

 SăSă oferimoferim copiilorcopiilor șanseșanse egaleegale dede pregătirepregătire șiși afirmare,afirmare, indiferentindiferent dede naționalitate,naționalitate, rasă,rasă, sex,sex,
convingericonvingeri religioase,religioase, starestare socialăsocială sausau materială,materială, capacitatecapacitate intelectualăintelectuală sausau integritateintegritate fizicăfizică șiși
psihicăpsihică;;

 SăSă promovămpromovăm toleranțatoleranța șiși respectulrespectul înîn rândulrândul personaluluipersonalului șiși copiilorcopiilor;;

 SăSă transformămtransformăm beneficiariibeneficiarii indirecțiindirecți –– părințiipărinții înîn parteneriparteneri activeactive înîn procesulprocesul dede instruireinstruire șiși educareeducare
aa preșcolarilorpreșcolarilor;;

 SăSă elaborămelaborăm CurriculumCurriculum lala deciziadecizia școlii,școlii, săsă--ll punempunem înîn practicăpractică șiși săsă--ll revizuimrevizuim oriori dede câtecâte oriori
esteeste necesarnecesar;;

 SăSă implicămimplicăm comunitateacomunitatea înîn activitateaactivitatea noastră,noastră, săsă nene facemfacem maimai multmult cunoscuțicunoscuți pepe planplan local,local,
național,național, internaționalinternațional..

 SăSă implementămimplementăm sistemulsistemul dede managementmanagement alal calitățiicalității înîn educațieeducație înîn toatetoate domeniiledomeniile dede activitateactivitate;;

 SăSă nene preocupămpreocupăm permanentpermanent dede pregătireapregătirea noastrănoastră profesionalăprofesională,, perfecționareaperfecționarea continuacontinua aa
capitaluluicapitalului umanuman,, devinedevine unun factorfactor hotărâtorhotărâtor înîn dezvoltareadezvoltarea durabilădurabilă;;

 SăSă asigurămasigurăm copiilorcopiilor oo îngrijireîngrijire șiși oo educațieeducație carecare săsă îndeplineascăîndeplinească așteptărileașteptările beneficiarilor,beneficiarilor,
conformconform standardelorstandardelor dede performanțăperformanță;;

 SăSă desfășurămdesfășurăm oo activitateactivitate didacticădidactică centratăcentrată pepe educabilieducabili prinprin elaborareaelaborarea dede programeprograme specialespeciale
pentrupentru pregătireapregătirea tuturortuturor copiilor,copiilor,inclusiveinclusive aa celorcelor cucu CC..EE..SS..,, carecare auau nevoienevoie dede
recuperarerecuperare//reabilitarereabilitare șiși dede integrareintegrare;;

 SăSă oferimoferim copiilorcopiilor șanseșanse egaleegale dede pregătirepregătire șiși afirmare,afirmare, indiferentindiferent dede naționalitate,naționalitate, rasă,rasă, sex,sex,
convingericonvingeri religioase,religioase, starestare socialăsocială sausau materială,materială, capacitatecapacitate intelectualăintelectuală sausau integritateintegritate fizicăfizică șiși
psihicăpsihică;;

 SăSă promovămpromovăm toleranțatoleranța șiși respectulrespectul înîn rândulrândul personaluluipersonalului șiși copiilorcopiilor;;

 SăSă transformămtransformăm beneficiariibeneficiarii indirecțiindirecți –– părințiipărinții înîn parteneriparteneri activeactive înîn procesulprocesul dede instruireinstruire șiși educareeducare
aa preșcolarilorpreșcolarilor;;

 SăSă elaborămelaborăm CurriculumCurriculum lala deciziadecizia școlii,școlii, săsă--ll punempunem înîn practicăpractică șiși săsă--ll revizuimrevizuim oriori dede câtecâte oriori
esteeste necesarnecesar;;

 SăSă implicămimplicăm comunitateacomunitatea înîn activitateaactivitatea noastră,noastră, săsă nene facemfacem maimai multmult cunoscuțicunoscuți pepe planplan local,local,
național,național, internaționalinternațional..



PRINCIPII ȘI VALORIPRINCIPII ȘI VALORI
 FiecareFiecare copilcopil esteeste unicunic, cu, cu nevoilenevoile luilui specificespecifice șiși particulareparticulare;;
 EducațiaEducația esteeste continuăcontinuă,, eaea începeîncepe înîn primeleprimele momentemomente aleale viețiivieții șiși

dureazădurează câtcât aceastaaceasta;;
 FiecareFiecare act deact de îngrijireîngrijire esteeste unun demersdemers educativeducativ,, iariar interacțiuneainteracțiunea

activăactivă cucu adultuladultul esteeste definitoriedefinitorie;;
 DezvoltareaDezvoltarea copiluluicopilului esteeste dependentădependentă dede ocaziileocaziile pepe carecare ii lele oferăoferă

rutinarutina zilnicăzilnică,, interacțiunileinteracțiunile cucu ceilalțiceilalți,, organizareaorganizarea mediuluimediului șiși
activitățileactivitățile dede învățareînvățare;;

 ÎnvățareaÎnvățarea copiluluicopilului micmic sese realizeazărealizează prinprin explorăriexplorări șiși experiențeexperiențe înîn
situațiisituații dede jocjoc;;

 DreptulDreptul lala șanseșanse egaleegale presupunepresupune accesulaccesul lala serviciiservicii dede calitatecalitate,, iariar
universalitateauniversalitatea accesuluiaccesului lala serviciileserviciile dede trebuietrebuie garantatăgarantată dede
politicilepoliticile naționalenaționale..
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Documentele care au stat laDocumentele care au stat la bazabaza
elaborelaborăării PDIrii PDI

 LLegeaegea EducațieiEducației NaționaleNaționale NrNr.. 11 // 20112011;;
 LegeaLegea privindprivind asigurareaasigurarea calitățiicalității înîn educațieeducație NrNr.. 8787//20062006,, privindprivind aprobareaaprobarea,,

modificareamodificarea șiși completareacompletarea OO..UU..GG.. NNrr.. 7575//20052005 ;;
 LegeaLegea 3535//20062006 privinprivin crcreștereaeșterea siguranțeisiguranței înîn unitățileunitățile dede învățămîntînvățămînt;;
 RR..OO..FF..UU..II..PP aprobataprobat prinprin OMENOMEN NrNr.. 51155115//20142014.. ;;
 HH..GG..2121::1010..0101..20072007-- StandardeleStandardele dede acreditareacreditare șiși evaluareevaluare periodicăperiodică aa unitățilorunităților dede

învățământînvățământ preuniversitarpreuniversitar șiși SStandardeletandardele pentrupentru învățământulînvățământul preșcolarpreșcolar OMOM
46884688//20122012

 RegulamentulRegulamentul dede inspecțieinspecție școlarășcolară aa unitățilorunităților dede învățământînvățământ,, nrnr.. 46824682//19981998..
 MetodologiaMetodologia formăriiformării continuiecontinuie aa personaluluipersonalului didacticdidactic OMOM NrNr.. 52705270//20092009 ;;
 LegeaLegea nrnr..544544// 20012001 privindprivind liberulliberul accesacces lala informațiiinformații dede ordinordin publicpublic
 StatutulStatutul elevilorelevilor aprobataprobat prinprin OMENCȘOMENCȘ NrNr.. 47424742//20162016
 CurriculumulCurriculumul pentrupentru învățământulînvățământul preșcolarpreșcolar OMOM 52335233//20082008
 MetodologiaMetodologia dede organizareorganizare șiși funcționarefuncționare aa creșelorcreșelor șiși aa altoraltor unitățiunități dede educațieeducație

timpurietimpurie HGHG 12521252//20122012
 RFÎDTRFÎDT aa copiilorcopiilor cucu vârstavârsta cuprinsăcuprinsă întreîntre națterenațtere șiși 77 aniani OMOM 38513851//20102010
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Principiile care stau la bazaPrincipiile care stau la baza
dezvoltdezvoltăării grrii grăădinidiniţţeiei

ImparţialitateaImparţialitatea -- înîn deciziiledeciziile carecare influenţeazăinfluenţează relaţiilerelaţiile cucu beneficiariibeneficiarii ((copii,copii, părinţi,angajaţi,parteneripărinţi,angajaţi,parteneri
educaţionalieducaţionali şişi alţialţi parteneriparteneri))

OnestitateaOnestitatea -- înîn contextulcontextul activităţiloractivităţilor profesionale,profesionale, personalulpersonalul GrădiniţeiGrădiniţei cucu ProgramProgram PrelungitPrelungit NrNr.. 77 trebuietrebuie
săsă respecte,respecte, cucu maximămaximă seriozitate,seriozitate, atâtatât legislatialegislatia înîn vigoare,vigoare, câtcât şişi codulcodul eticetic sisi regulamentulregulamentul internintern alal
organizaţieiorganizaţiei..

ConfidenţialitateaConfidenţialitatea-- GrădiniţaGrădiniţa cucu ProgramProgram PrelungitPrelungit NrNr..77 garanteazăgarantează confidenţialitateaconfidenţialitatea informaţiilor,şiinformaţiilor,şi sese
obligăobligă săsă nunu furnizezefurnizeze datedate confidenţialeconfidenţiale referitoarereferitoare lala angajaţi,angajaţi, lala copiiicopiii dindin grădiniţă,grădiniţă, sausau familiilefamiliile
acestoraacestora..

ValoareaValoarea resurselorresurselor umaneumane –– PersonalulPersonalul GrădiniţeiGrădiniţei cucu ProgramProgram PrelungitPrelungit NrNr..77 reprezintăreprezintă unun factorfactor
indispensabilindispensabil înîn succesulsuccesul organizaţiei,organizaţiei, dreptdrept pentrupentru carecare apărăapără şişi promoveazăpromovează valoareavaloarea resurselorresurselor salesale umaneumane
pentrupentru aa--şişi îmbunătăţiîmbunătăţi şişi sporispori patrimoniul,patrimoniul, precumprecum şişi pentrupentru aa valorificavalorifica forţaforţa competitivăcompetitivă reprezentatăreprezentată dede
abilităţileabilităţile fiecăruifiecărui angajatangajat..

ExercitareaExercitarea echitabilăechitabilă aa autorităţiiautorităţii -- ÎnÎn domeniiledomeniile dede activitateactivitate..procesulprocesul dede stabilirestabilire şişi gestionaregestionare alal relaţiilorrelaţiilor
contractualecontractuale carecare implicăimplică creareacrearea dede relaţiirelaţii ierarhiceierarhice –– înîn specialspecial cucu angajaţiiangajaţii –– GrădiniţaGrădiniţa cucu PP..PP.. NrNr..77 sese
angajeazăangajează săsă asigureasigure exercitareaexercitarea autoritaţiiautoritaţii întrîntr--oo manierămanieră corespunzătoarecorespunzătoare şişi corectă,corectă, fărăfără nicinici unun felfel dede
abuzabuz..

CalitateaCalitatea serviciilorserviciilor–– ObiectivulObiectivul primordialprimordial alal GrădiniţeiGrădiniţei cucu ProgramProgram PrelungitPrelungit NrNr..77 îlîl constituieconstituie satisfacţiasatisfacţia
șșii protecţiaprotecţia beneficiarilorbeneficiarilor relevanţirelevanţi –– copiicopii şişi părinţi,părinţi, acordânduacordându--sese oo atenţieatenţie deosebitdeosebităă oricărororicăror solicitărisolicitări carecare
arar puteaputea îmbunătăţiîmbunătăţi modulmodul dede îndeplinireîndeplinire aa obligaţiilorobligaţiilor asumateasumate dede organizaţieorganizaţie şişi calitateacalitatea produselorproduselor şişi
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Analiza PesteAnaliza Peste
Contextul PoliticContextul Politic

 înîn România,România, învăţământulînvăţământul reprezintăreprezintă oo prioritateprioritate
naţionalănaţională;;

 politicapolitica educaţionalăeducaţională aa MM..EE..NN..CCSS.. vizeazăvizează
continuareacontinuarea reformeireformei învăţământului,învăţământului, eliminareaeliminarea
măsurilormăsurilor neancorateneancorate înîn realitatearealitatea învăţământuluiînvăţământului
românescromânesc şişi integrareaintegrarea acestuiaacestuia înîn învăţământulînvăţământul
europeaneuropean;;

 calitatea,calitatea, echitateaechitatea şişi eficienţaeficienţa suntsunt ceicei treitrei pilonipiloni aiai
reformelorreformelor educaţionaleeducaţionale dindin EuropaEuropa carecare trebuietrebuie
avuţiavuţi înîn vederevedere lala constituireaconstituirea sistemuluisistemului naţionalnaţional dede
managementmanagement şişi dede asigurareasigurare aa calităţiicalităţii;;

 adaptareaadaptarea sistemuluisistemului românescromânesc dede învăţământînvăţământ lala
standardelestandardele europeneeuropene reprezintăreprezintă oo prioritateprioritate aa
politiciipoliticii româneştiromâneşti înîn domeniuldomeniul educaţieieducaţiei;;

 transformareatransformarea educaţieieducaţiei timpuriitimpurii înîn bunbun publicpublic
((elaborareaelaborarea unuiunui nounou curriculumcurriculum pentrupentru educaţieeducaţie
timpurietimpurie,, centratcentrat pepe competenţecompetenţe cognitive,cognitive, emoţionaleemoţionale
şişi socialesociale şişi pepe remediereremediere precoceprecoce aa deficienţelordeficienţelor dede
dezvoltaredezvoltare:: cuprindereacuprinderea copiilorcopiilor întreîntre 22--55 aniani înîn acestacest
tiptip dede educaţieeducaţie ..

 descentralizaredescentralizare reprezintăreprezintă unun obiectivobiectiv majormajor alal
politiciipoliticii înîn domeniuldomeniul educaţieieducaţiei;;

 deplasareadeplasarea interesuluiinteresului dede lala controlcontrol lala evaluareevaluare şişi
consiliereconsiliere..

Contextul socialContextul social

 DinDin punctpunct dede vederevedere socialsocial se constată o  realăse constată o  reală
îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă ,îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă , dar o creştere adar o creştere a
abandonuluiabandonului,, delicvenţei, mai ales în rândul tinerilor.delicvenţei, mai ales în rândul tinerilor.

 Lipsa unei strategii socialLipsa unei strategii social--economice clare pentrueconomice clare pentru
Municipiul Drobeta Turnu SeverinMunicipiul Drobeta Turnu Severin

 Siguranţa locului de muncă şi  a veniturilorSiguranţa locului de muncă şi  a veniturilor
populaţiei reprezintă un avantaj pentru creștereapopulaţiei reprezintă un avantaj pentru creșterea
numarului de copii preșcolari la programul prelungitnumarului de copii preșcolari la programul prelungit..

 Planul judeţean antiPlanul judeţean anti –– sărăcie tratează chestiuneasărăcie tratează chestiunea
populaţiei de vârstă şcolară şi tineri cu risc depopulaţiei de vârstă şcolară şi tineri cu risc de
abandon şcolar din rândul comunităţilor de rromi dinabandon şcolar din rândul comunităţilor de rromi din
zonele defavorizate, situaţia copiilor cu părinţi plecaţizonele defavorizate, situaţia copiilor cu părinţi plecaţi
la muncă în străinătate (numărul în creştere înla muncă în străinătate (numărul în creştere în
ultimiiultimii aniani

 ProgramulProgramul”” FiecareFiecare copilcopil înîn grădinițăgrădiniță”,””,” LapteleLaptele șiși
cornulcornul””
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Analiza PesteAnaliza Peste
ContextContext economiceconomic

 IntrareaIntrarea RomânieiRomâniei înîn UniuneaUniunea EuropeanăEuropeană aa
determinatdeterminat creştereacreşterea interesuluiinteresului pentrupentru aplicareaaplicarea
unorunor reformereforme eficienteeficiente înîn educaţieeducaţie;;

 AnulAnul 20072007 aa marcatmarcat şişi elaborareaelaborarea primuluiprimului “buget”“buget”
europeaneuropean alal RomânieiRomâniei prinprin carecare MinisterulMinisterul EducaţieiEducaţiei
CercetăriiCercetării sisi SportuluiSportului beneficiazăbeneficiază dede oo finanţarefinanţare dede
66%% dindin PIBPIB;;

 EvoluțiaEvoluția economicăeconomică esteeste încăîncă incertă,incertă, nunu sese potpot emiteemite
prognozeprognoze siguresigure privindprivind cerereacererea dede calificăricalificări pepe piațapiața
forțeiforței dede muncămuncă;;

ContextContext ecologicecologic
 DezvoltareaDezvoltarea societățiisocietății dede consumconsum considerăconsideră necesarănecesară

implicareaimplicarea comunităților,comunităților, aa grădinițelorgrădinițelor șiși aa școlilorșcolilor
caca parteparte aa acestoraacestora înîn adoptareaadoptarea șiși promovareapromovarea unorunor
politicipolitici educaționaleeducaționale înîn domeniuldomeniul ecologicecologic.. ExistăExistă
indicatoriindicatori dede poluarepoluare ridicațiridicați lala calitateacalitatea aerului,aerului, apeiapei
șiși aa solului,solului, factorifactori cece influențeazăinfluențează stareastarea generalăgenerală dede
sănătatesănătate șiși confortconfort aa locuitorilor,locuitorilor, dardar maimai alesales aa
copiilorcopiilor..

 ExistențaExistența dede recipienterecipiente pentrupentru colectareacolectarea selectivăselectivă aa
deșeurilor,deșeurilor, atâtatât înîn incinta,incinta, câtcât șiși înîn curteacurtea grădinițeigrădiniței..

ContextulContextul tehnologictehnologic
 PePe planplan național,național, politicapolitica dede informatizareinformatizare înîn toatetoate

domeniiledomeniile dede activitateactivitate conduceconduce lala îmbunătățireaîmbunătățirea
procesuluiprocesului dede predarepredare--învățareînvățare prinprin integrareaintegrarea
mijloacelormijloacelor ITIT;;

 PentruPentru creștereacreșterea procesuluiprocesului instructivinstructiv--educativeducativ înîn
GrădinițaGrădinița cucu PPPP NrNr.. 77 oo activitateactivitate dede maremare importanțăimportanță
oo constituieconstituie formareaformarea continuăcontinuă aa resurselorresurselor umaneumane înîn
sensulsensul aplicăriiaplicării celorcelor maimai modernemoderne metodemetode dede
predarepredare--învățareînvățare--evaluareevaluare:: învățareaînvățarea centratăcentrată pepe
copil,copil, lucrulucru înîn echipă,echipă, stimulareastimularea copiilorcopiilor cucu nevoinevoi
speciale,speciale, utilizareautilizarea softsoft--urilorurilor educaționaleeducaționale..

 CreștereaCreșterea interesuluiinteresului părințilorpărinților pentrupentru tehnologiatehnologia
modernămodernă (( inițiereinițiere computerială)computerială) șiși aa predăriipredării
limbilorlimbilor modernemoderne înîn grădinițăgrădiniță (limba(limba englezăengleză ))

 FolosireaFolosirea unorunor materialemateriale multifuncționalemultifuncționale înîn
activitateaactivitatea didacicădidacică..
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I.I. DIAGNOZA MEDIULUI INTERNDIAGNOZA MEDIULUI INTERN

1.1. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂCULTURA ORGANIZAŢIONALĂ
2. RESURSE CURRICULARE2. RESURSE CURRICULARE

33. RESURSE. RESURSE UMANEUMANE

4. RESURSE FINANCIAR4. RESURSE FINANCIAR--MATEMATERIALERIALE

55.. RELAȚIA CU COMUNITATEARELAȚIA CU COMUNITATEA Și AUTORITATEAȘi AUTORITATEA
LOCALĂLOCALĂ

6. ANALIZA FACTORILOR INTERNI  PE  DOMENII6. ANALIZA FACTORILOR INTERNI  PE  DOMENII
FUNCŢIONALEFUNCŢIONALE

7. ELABORAREA STRATEGIEI7. ELABORAREA STRATEGIEI

1.1. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂCULTURA ORGANIZAŢIONALĂ
2. RESURSE CURRICULARE2. RESURSE CURRICULARE

33. RESURSE. RESURSE UMANEUMANE

4. RESURSE FINANCIAR4. RESURSE FINANCIAR--MATEMATERIALERIALE

55.. RELAȚIA CU COMUNITATEARELAȚIA CU COMUNITATEA Și AUTORITATEAȘi AUTORITATEA
LOCALĂLOCALĂ

6. ANALIZA FACTORILOR INTERNI  PE  DOMENII6. ANALIZA FACTORILOR INTERNI  PE  DOMENII
FUNCŢIONALEFUNCŢIONALE

7. ELABORAREA STRATEGIEI7. ELABORAREA STRATEGIEI



DIAGNOZA MEDIULUI INTERNDIAGNOZA MEDIULUI INTERN

A) INFORMAȚII GENERALE PRIVIND GRĂDINIȚAA) INFORMAȚII GENERALE PRIVIND GRĂDINIȚA
 GrădinițaGrădinița cucu ProgramProgram PrelungitPrelungit NrNr.. 77 areare personalitatepersonalitate juridică,juridică, conducereconducere

proprieproprie..

ADRESA:ADRESA: GRGRĂĂDINIDINIŢŢA NR. 7A NR. 7
STR.STR. ŞŞINCAI, NR. 26AINCAI, NR. 26A
DROBETA TURNU SEVERINDROBETA TURNU SEVERIN
MEHEDINMEHEDINŢŢII

TelefonTelefon: 0252/215316: 0252/215316
GrGrăădinidiniţţaa dede copiicopii cucu programprogram prelungitprelungit NrNr.. 77,, funcfuncţţioneazioneazăă îînn locallocal propriupropriu,,

P+P+11 îîntrntr--oo clclăădiredire spaspaţţioasioasăă,, dotatdotatăă modernmodern.. ÎÎnfiinnfiinţţareaarea şşii evoluevoluţţiaia grgrăădinidiniţţeiei auau
fostfost determinatedeterminate dede situasituaţţiaia economiceconomicăă aa municipiuluimunicipiului DrobetaDrobeta TurnuTurnu SeverinSeverin şşii
dede dinamicadinamica natalitnatalităţăţiiii..
ÎÎnn perioadaperioada 19771977--19891989 aa funcfuncţţionationat cucu doudouăă unitunităţăţii dede îînvnvăţăăţămmâântnt prepreşşcolarcolar îînn
aceeaaceeaşşii clclăădiredire:: GrGrăădinidiniţţaa cucu programprogram normalnormal NrNr.. 77 şşii GrGrăădinidiniţţaa cucu programprogram
prelungitprelungit NrNr.. 1717..

 ÎnÎn prezentprezent GrădinițaGrădinița cu PP Nr 7,cu PP Nr 7, funcționeazăfuncționează cu 7cu 7 grupegrupe pppp șiși 44 grupegrupe program normal.program normal.
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fostfost determinatedeterminate dede situasituaţţiaia economiceconomicăă aa municipiuluimunicipiului DrobetaDrobeta TurnuTurnu SeverinSeverin şşii
dede dinamicadinamica natalitnatalităţăţiiii..
ÎÎnn perioadaperioada 19771977--19891989 aa funcfuncţţionationat cucu doudouăă unitunităţăţii dede îînvnvăţăăţămmâântnt prepreşşcolarcolar îînn
aceeaaceeaşşii clclăădiredire:: GrGrăădinidiniţţaa cucu programprogram normalnormal NrNr.. 77 şşii GrGrăădinidiniţţaa cucu programprogram
prelungitprelungit NrNr.. 1717..

 ÎnÎn prezentprezent GrădinițaGrădinița cu PP Nr 7,cu PP Nr 7, funcționeazăfuncționează cu 7cu 7 grupegrupe pppp șiși 44 grupegrupe program normal.program normal.



INFORMAȚIIINFORMAȚII GENERALE PRIVINDGENERALE PRIVIND
GRĂDINIȚAGRĂDINIȚA

SituatSituatăă îîntrntr--oo zonzonăă centralcentrală,ă, cunoscutcunoscutăă dede populapopulaţţieie prinprin intermediulintermediul
massmass mediamedia datoritdatorităă acacţţiuniloriunilor diversediverse lala nivelnivel local,local, nanaţţionalional şşii
internainternaţţionalional,, ccââtt şşii prinprin îîntreagantreaga activitateactivitate curricularcurricularăă,, extracurricularextracurricularăă,,
şştiintiinţţificificăă şşii dede inovainovaţţieie îînn domeniuldomeniul specialitspecialităţăţii,ii, unitateaunitatea esteeste solicitatsolicitatăă dede
ppăărinrinţţii carecare locuiesclocuiesc îînn toatetoate zonelezonele municipiuluimunicipiului,, grupelegrupele dede copiicopii deveninddevenind
suprapopulatesuprapopulate..

ServiciileServiciile oferiteoferite dede ccăătretre aceastaaceasta nunu sese rezumrezumăă doardoar lala procesulprocesul dede
îînvnvăţăăţămmâântnt,, cici prepreşşcolariicolarii beneficiazbeneficiazăă dede conectareaconectarea lala Internet,Internet, dede cantincantinăă
şşii dormitoaredormitoare,, dede cabinetcabinet medicalmedical cucu personalpersonal specializatspecializat,, dede cabinetcabinet dede
informaticinformaticăă,, bibliotecibiblioteci aleale claselorclaselor şşii oo curcurţţee dede aproapeaproape 55..992992 mpmp
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DIAGNOZA MEDIULUI INTERNDIAGNOZA MEDIULUI INTERN
B) CONSTRUCB) CONSTRUCȚȚIAIA SSCOLARĂCOLARĂ

ClClăădireadirea aa fostfost construitconstruităă îînn anulanul 1976,1976, reabilitatreabilitatăă şşii dotatdotatăă,, prinprin donadonaţţiiii
şşii sponsorizaresponsorizare, cu, cu mobiliermobilier şşii aparaturaparaturăă modernămodernă înîn anulanul 2002. Este o2002. Este o
clclăădire tip,dire tip, compuscompusăă din P+1.din P+1.

ConstrucConstrucţţiaia esteeste amplasatamplasatăă pepe unun terenteren pupuţţin mlin mlăşăştinostinos,, motivmotiv pentrupentru
carecare aripaaripa dede nordnord--estest şşii fundafundaţţiaia acesteiaacesteia necesitnecesităă consolidareconsolidare,, deoarecedeoarece îînn
anulanul 2002 nu s2002 nu s--aa intervenitintervenit asupraasupra acestoracestor aspecteaspecte.. NiciNici rereţţeauaeaua dede
alimentarealimentare cucu energieenergie electricelectricăă şşii rereţţeauaeaua dede apapăă--canal nu aucanal nu au fostfost îînlocuitenlocuite,,
crecreâândnd problemeprobleme îînn prezentprezent..
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1.CULTURA ORGANIZA1.CULTURA ORGANIZAŢŢIONALIONALĂĂ
 ClimatulClimatul organizaţieiorganizaţiei esteeste unulunul stimulativ,stimulativ, dede toleranţătoleranţă şişi cooperare,cooperare, dinamicdinamic şişi

inovator,inovator, incluzivincluziv..

 ValorileValorile dominantedominante cece caracterizeazăcaracterizează membriimembrii suntsunt:: responsabilitatea,responsabilitatea, cooperarea,cooperarea,
generozitateagenerozitatea,, muncamunca inin echipă,echipă, îîncrederencredereaa şşii respectulrespectul faţăfaţă dede copilcopil sisi familiafamilia
acestuia,acestuia, devotamentul,devotamentul, libertatealibertatea dede exprimare,exprimare, receptivitateareceptivitatea şişi creativitatea,creativitatea, chiarchiar
dacădacă maimai aparapar uneoriuneori manifestărimanifestări dede conservatorismconservatorism sausau automulţumireautomulţumire..

 DirectorulDirectorul areare oo atitudineatitudine asertivă,asertivă, democratică,democratică, dede încredereîncredere înîn echipaechipa dede lucru,lucru,
esteeste receptiv,receptiv, cooperant,cooperant, comunicativ,comunicativ, dinamic,dinamic, obiectiv,obiectiv, cucu respectrespect faţăfaţă dede
realizărilerealizările organizaţieiorganizaţiei sisi nevoilenevoile eiei..

 RegulamentulRegulamentul dede ordineordine interioarainterioara elaborat,elaborat, supussupus atenţieiatenţiei organizaţieiorganizaţiei sisi aprobataprobat
cuprindecuprinde normenorme privindprivind activitateaactivitatea pepe diferitediferite compartimentecompartimente sisi comisiicomisii dede lucru,lucru,
precumprecum sisi fişelefişele posturilorposturilor pentrupentru toatetoate categoriilecategoriile dede personalpersonal..
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I.I.2. PREZENTAREA RESURSELOR2. PREZENTAREA RESURSELOR
CURRICULARECURRICULARE

Materialele curriculare  pentru  nivelul preşcolar:
 CurriculumCurriculum NaNaţţionalional bazatbazat pepe formareformare dede comportamentecomportamente lala prepreşşcolaricolari ((vezivezi competencompetenţţee lala

şşcolaricolari));;
 RepereRepere fundamentalefundamentale îînn ÎÎnvnvăţăţareaarea şşii DezvoltareaDezvoltarea TimpurieTimpurie aa copiluluicopilului dede lala nanaşşteretere lala 77 aniani,,

utilizateutilizate îînn modmod specialspecial îînn aplicareaaplicarea evaluevaluăăriirii iniiniţţialeiale,, formative,formative, sumativesumative şşii lala sfsfâârrşşitulitul
prepreşşcolaritcolarităţăţiiii;;

 PlanuriPlanuri dede îînvnvăţăăţămmâântnt pentrupentru programulprogramul normalnormal șiși pentrupentru programulprogramul prelungitprelungit,, defalcatedefalcate pepe
oreore şşii numnumăărr dede activitactivităţăţii

 ScrisoriScrisori metodicemetodice;;
 AuxiliareAuxiliare curricularecurriculare şşii didacticedidactice;;
 CaieteCaiete dede lucrulucru ;;
 GhiduriGhiduri metodologicemetodologice;;
 GhiduriGhiduri pentrupentru aplicareaaplicarea metodelormetodelor interactiveinteractive dede grupgrup îînn îînvnvăţăăţămmâântulntul prepreşşcolarcolar;;
 Strategii tradiţionaliste, cu tendinţă de reformare
 C.D.S a fost stabilit la alegerea părinţilor
 Participări la concursuri locale şi naţionale
 Proiecte locale şi nationale
 Perfecţionări anuale, sub diferite forme, ale cadrelor didactice pentru însuşirea unor strategii

moderne de lucru la grupă.
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I.I.33.. PREZENTAREA RESURSELORPREZENTAREA RESURSELOR
UMANEUMANE

 NumNumăăr der de copiicopii îînscrinscrişşii –– 257257
 NumNumăăr der de grupegrupe –– 11, din care:11, din care:

77–– cu program normal,cu program normal, copiicopii 159159
44 –– cu programcu program prelungitprelungit,, copiicopii 9898

 PersonalulPersonalul unitunităţăţii:ii:
-- didacticdidactic –– 1 , din care:1 , din care:

-- cu doctoratcu doctorat -- 11
-- cucu gradulgradul didactic Ididactic I –– 88
-- cucu gradulgradul didactic IIdidactic II –– 33

-- titularititulari –– 1212
-- detadetaşşaaţţii –– 33
-- suplinitorisuplinitori--22

-- consilierconsilier angajatangajat CJRAECJRAE
-- logoped angajatlogoped angajat CJRAECJRAE

-- nedidacticnedidactic –– 9, din care:9, din care:
bucbucăătartar –– 11 sisi ½ norm½ normăă
îîngrijitorngrijitor –– 5, 55, 5
mecanicmecanic –– ½ norm½ normăă

-- medicalmedical --33
-- didacticdidactic auxiliarauxiliar:: 11 contabilcontabil

0,50,5 normănormă administratoradministrator
0, 250, 25 secretarsecretar

Copii

 NumNumăăr der de copiicopii îînscrinscrişşii –– 257257
 NumNumăăr der de grupegrupe –– 11, din care:11, din care:

77–– cu program normal,cu program normal, copiicopii 159159
44 –– cu programcu program prelungitprelungit,, copiicopii 9898
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-- titularititulari –– 1212
-- detadetaşşaaţţii –– 33
-- suplinitorisuplinitori--22

-- consilierconsilier angajatangajat CJRAECJRAE
-- logoped angajatlogoped angajat CJRAECJRAE

-- nedidacticnedidactic –– 9, din care:9, din care:
bucbucăătartar –– 11 sisi ½ norm½ normăă
îîngrijitorngrijitor –– 5, 55, 5
mecanicmecanic –– ½ norm½ normăă

-- medicalmedical --33
-- didacticdidactic auxiliarauxiliar:: 11 contabilcontabil

0,50,5 normănormă administratoradministrator
0, 250, 25 secretarsecretar

Personal
nedidactic

Personal
didactic



CALITATEA PERSONALULUICALITATEA PERSONALULUI
DIDACTICDIDACTIC

 ToateToate cadrelecadrele didacticedidactice suntsunt calificatecalificate;;
 DinDin totalultotalul de 1de 166 –– 12 au12 au studiistudii superioaresuperioare

-- 44 auau absovitabsovit doardoar LiceulLiceul Pedagogic;Pedagogic;
 ÎÎnn unitateunitate îşîşii desfdesfăşăşoaroarăă activitateaactivitatea::
 -- 11 membrumembru in Cin Comisia Națională deomisia Națională de specialitatespecialitate
 -- 11 membrumembru in Cin Comisia Națională de Alternative Educaționaleomisia Națională de Alternative Educaționale

-- 22 fofoşştiti inspectoriinspectori şşcolaricolari dede specialitatespecialitate;;
-- 22 metodimetodişştiti aiai ISJISJ MehedinMehedinţţii;;
-- 33 formatoriformatori îînn ProgramulProgramul dede educaeducaţţieie a pa păărinrinţţilorilor ““EducEducăăm am aşşa!”a!”
-- 1111 instructoriinstructori de pde păărinrinţţii
-- 22 formatoriformatori îînn cadrulcadrul ProgramuluiProgramului dede EducaEducaţţieie TimpurieTimpurie IncluzivIncluzivăă
-- 22 expertiexperti A.R.A.C.I.P.;A.R.A.C.I.P.;
-- 33 mentorimentori..

 ActivitActivităţăţii cu impactcu impact asupraasupra calitcalităţăţiiii educaeducaţţieiiei::
-- ConcursuriConcursuri locale,locale, judejudeţţeneene,, nanaţţionaleionale,, internainternaţţionaleionale;;
-- ProiecteProiecte educaeducaţţionaleionale cucu şşcolicoli şşii grgrăădinidiniţţe dine din municipiumunicipiu,, judejudeţţ şşii dindin ţţararăă;;
-- ParteneriateParteneriate cucu factorifactori aiai comunitcomunităţăţii locale;ii locale;
-- ParticipareParticipare lala programeprograme dede formareformare continucontinuăă,, simpozioanesimpozioane;;
-- PublicaPublicaţţiiii îînn revistereviste dede specialitatespecialitate;;
-- RealizareaRealizarea dede auxiliareauxiliare didacticedidactice şşii ghidurighiduri metodologicemetodologice;;
-- ActivitActivităţăţii antreprenorialeantreprenoriale şşii dede voluntariatvoluntariat;;
-- ActivitActivităţăţii extracurriculareextracurriculare..
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I.I. 4.4. RESURSE MATERIALERESURSE MATERIALE ŞŞII
FINANCIAREFINANCIARE

CeCelele 11 s11 săăli de grupli de grupăă sunt dotate cu mobiliersunt dotate cu mobilier;;
-- mobilier modular, colorat divers, lamobilier modular, colorat divers, la îînnăăllţţimea copiilor;imea copiilor;
-- 55 săsăli de grupli de grupăă pentru programul prelungit sunt dotate cu paturi modulare;pentru programul prelungit sunt dotate cu paturi modulare;
-- 6 grupuri sanitare6 grupuri sanitare amenajate pentru preșcolari cuamenajate pentru preșcolari cu wcwc--uriuri (( cabine individuale realizate prin perecabine individuale realizate prin perețți  despi  despăărrțțitoriitori))
-- Un grup sanitar pUn grup sanitar penenttruru perspersonalulonalul unitaunitațțiiii
-- 22 săsăli de masli de masăă; parter; parter ++ etetajaj 11
-- 1 buc1 bucăăttăărie cu aparaturrie cu aparaturăă modernmodernăă şşi veseli veselăă de inox;de inox;
-- 1 sp1 spăăllăătorie cu matorie cu maşşininăă de spde spăălat profesionallat profesionalăă, calandru, mas, calandru, masăă şşi fier de ci fier de căălcat;lcat;
-- 1 magazie cu 3 frigidere1 magazie cu 3 frigidere îîncncăăppăătoaretoare şşi rafturi de inox;i rafturi de inox;
-- 11 îîncncăăpere pentru depozitarea lapteluipere pentru depozitarea laptelui şşi cornului;i cornului;
-- 1 cabinet medical bine dotat;1 cabinet medical bine dotat;
-- 1 cabinet director1 cabinet director
-- 1b1birou admirou administratorinistrator,,
-- cancelariecancelarie,,
-- arhivarhivăă
-- 1 laborator informatic1 laborator informaticăă (6 calculatoare(6 calculatoare şşi 1 imprimanti 1 imprimantăă););
-- xxeroxerox șși fax;i fax;
-- cconexiune Internet;onexiune Internet;
-- ccameramerăă video;video;
-- ffiecare grupiecare grupăă este dotateste dotatăă cu aparaturcu aparaturăă audioaudio--video, bibliotecvideo, bibliotecăă pentru copii, jocuri, jucpentru copii, jocuri, jucăării, material didactic;rii, material didactic;
-- 4 grupe dotate cu calculator4 grupe dotate cu calculator şşi imprimanti imprimantă;ă;
-- ffonduri extrabugetare din donaonduri extrabugetare din donaţţiile piile păărinrinţţilorilor şşi sponsorizi sponsorizăăriri

CeCelele 11 s11 săăli de grupli de grupăă sunt dotate cu mobiliersunt dotate cu mobilier;;
-- mobilier modular, colorat divers, lamobilier modular, colorat divers, la îînnăăllţţimea copiilor;imea copiilor;
-- 55 săsăli de grupli de grupăă pentru programul prelungit sunt dotate cu paturi modulare;pentru programul prelungit sunt dotate cu paturi modulare;
-- 6 grupuri sanitare6 grupuri sanitare amenajate pentru preșcolari cuamenajate pentru preșcolari cu wcwc--uriuri (( cabine individuale realizate prin perecabine individuale realizate prin perețți  despi  despăărrțțitoriitori))
-- Un grup sanitar pUn grup sanitar penenttruru perspersonalulonalul unitaunitațțiiii
-- 22 săsăli de masli de masăă; parter; parter ++ etetajaj 11
-- 1 buc1 bucăăttăărie cu aparaturrie cu aparaturăă modernmodernăă şşi veseli veselăă de inox;de inox;
-- 1 sp1 spăăllăătorie cu matorie cu maşşininăă de spde spăălat profesionallat profesionalăă, calandru, mas, calandru, masăă şşi fier de ci fier de căălcat;lcat;
-- 1 magazie cu 3 frigidere1 magazie cu 3 frigidere îîncncăăppăătoaretoare şşi rafturi de inox;i rafturi de inox;
-- 11 îîncncăăpere pentru depozitarea lapteluipere pentru depozitarea laptelui şşi cornului;i cornului;
-- 1 cabinet medical bine dotat;1 cabinet medical bine dotat;
-- 1 cabinet director1 cabinet director
-- 1b1birou admirou administratorinistrator,,
-- cancelariecancelarie,,
-- arhivarhivăă
-- 1 laborator informatic1 laborator informaticăă (6 calculatoare(6 calculatoare şşi 1 imprimanti 1 imprimantăă););
-- xxeroxerox șși fax;i fax;
-- cconexiune Internet;onexiune Internet;
-- ccameramerăă video;video;
-- ffiecare grupiecare grupăă este dotateste dotatăă cu aparaturcu aparaturăă audioaudio--video, bibliotecvideo, bibliotecăă pentru copii, jocuri, jucpentru copii, jocuri, jucăării, material didactic;rii, material didactic;
-- 4 grupe dotate cu calculator4 grupe dotate cu calculator şşi imprimanti imprimantă;ă;
-- ffonduri extrabugetare din donaonduri extrabugetare din donaţţiile piile păărinrinţţilorilor şşi sponsorizi sponsorizăăriri



II 55.. RelaRelaȚȚiaia cucu comunitateacomunitatea ȘȘII
autoritateaautoritatea locallocalăă

 O bunO bunăă relarelaţţionare cu familia, care este implicationare cu familia, care este implicatăă îîn activitatea curricularn activitatea curricularăă,,
extracurricularextracurricularăă şşi manageriali managerialăă;;

 ConsultareConsultare îîn stabilirea C.D.S.n stabilirea C.D.S. ––urilor;urilor;
 AsistenAsistenţăţă acordatacordatăă ppăărinrinţţilorilor îîn cadruln cadrul îîntntââlnirilor zilnice, lunarelnirilor zilnice, lunare şşi si săăptptăămmâânale prinnale prin

activitactivităţăţi de consiliere;i de consiliere;
 Derulare de parteneriate cu:Derulare de parteneriate cu:

-- familia;familia;
-- AgenAgenţţia pentru Protecia pentru Protecţţia Mediuluiia Mediului ÎÎnconjurnconjurăător, Mehedintor, Mehedinţţi;i;
-- Palatul Copiilor, Drobeta Turnu Severin;Palatul Copiilor, Drobeta Turnu Severin;
-- Biblioteca “I.G. Bibicescu”;Biblioteca “I.G. Bibicescu”;
-- Episcopia SeverinuluiEpiscopia Severinului şşi Strehaiei;i Strehaiei;
-- Muzeul Regional “PorMuzeul Regional “Porţţile de Fier”;ile de Fier”;
-- Centrul de EducaCentrul de Educaţţie Inclusivă "Constantin Pufan”;ie Inclusivă "Constantin Pufan”;
-- cabinete medicalecabinete medicale şşi stomatologice;i stomatologice;
-- grgrăădinidiniţţee şşii şşcoli din localitate, judecoli din localitate, judeţţ şşi dini din ţţararăă;;

 Comunicare cu autoritatea localComunicare cu autoritatea localăă prin Consiliul Local.prin Consiliul Local.

 O bunO bunăă relarelaţţionare cu familia, care este implicationare cu familia, care este implicatăă îîn activitatea curricularn activitatea curricularăă,,
extracurricularextracurricularăă şşi manageriali managerialăă;;

 ConsultareConsultare îîn stabilirea C.D.S.n stabilirea C.D.S. ––urilor;urilor;
 AsistenAsistenţăţă acordatacordatăă ppăărinrinţţilorilor îîn cadruln cadrul îîntntââlnirilor zilnice, lunarelnirilor zilnice, lunare şşi si săăptptăămmâânale prinnale prin

activitactivităţăţi de consiliere;i de consiliere;
 Derulare de parteneriate cu:Derulare de parteneriate cu:

-- familia;familia;
-- AgenAgenţţia pentru Protecia pentru Protecţţia Mediuluiia Mediului ÎÎnconjurnconjurăător, Mehedintor, Mehedinţţi;i;
-- Palatul Copiilor, Drobeta Turnu Severin;Palatul Copiilor, Drobeta Turnu Severin;
-- Biblioteca “I.G. Bibicescu”;Biblioteca “I.G. Bibicescu”;
-- Episcopia SeverinuluiEpiscopia Severinului şşi Strehaiei;i Strehaiei;
-- Muzeul Regional “PorMuzeul Regional “Porţţile de Fier”;ile de Fier”;
-- Centrul de EducaCentrul de Educaţţie Inclusivă "Constantin Pufan”;ie Inclusivă "Constantin Pufan”;
-- cabinete medicalecabinete medicale şşi stomatologice;i stomatologice;
-- grgrăădinidiniţţee şşii şşcoli din localitate, judecoli din localitate, judeţţ şşi dini din ţţararăă;;

 Comunicare cu autoritatea localComunicare cu autoritatea localăă prin Consiliul Local.prin Consiliul Local.



6.6. ANALIZA SWOT A MEDIULUI INTERN PE DOMENIIANALIZA SWOT A MEDIULUI INTERN PE DOMENII
FUNCFUNCŢŢIOIONALENALE
a) CURRICULUMa) CURRICULUM

PunctePuncte taritari -- ofertaoferta educationalaeducationala diversificata,fundamentatadiversificata,fundamentata pepe bazabaza nevoilornevoilor dede dezvoltaredezvoltare
personalpersonalăă copiilorcopiilor

 ParcurgereaParcurgerea curriculumuluicurriculumului îînn spiritulspiritul aplicaplicăăriirii metodeimetodei proiectelorproiectelor conformconform legislalegislaţiţieiei sisi
metodologieimetodologiei îînn vigoarevigoare;;

 RRealizaealizarearea CDŞCDŞ--uluiului lala alegereaalegerea ppărinţilorărinţilor şişi cucu implicareaimplicarea multormultor copiicopii
 IntroducereaIntroducerea inin curriculumcurriculum aa educaeducaţţiieiei timpuritimpuriii pentrupentru valorivalori
 EExistenxistenţţaa unorunor materialemateriale curricularecurriculare (planuri(planuri dede invinvăţământăţământ,, programeprograme şşcolare,colare, auxiliareauxiliare

curriculare)curriculare)
 IntroducereaIntroducerea înîn desfăşurareadesfăşurarea activităţiloractivităţilor aa unorunor elementeelemente dindin învăţământulînvăţământul alternativalternativ
PunctePuncte slabeslabe
 OfertaOferta CDCDŞŞ nunu satisfacesatisface inin totalitatetotalitate nevoilenevoile tuturortuturor copiilorcopiilor sisi ppăărinrinţţilorilor
 InsuficientaInsuficienta abilitateabilitate aa educatoareloreducatoarelor inin raportraport cucu diversitateadiversitatea solicitsolicităărilriloror şişi lipsalipsa dede

profesoriprofesori pentrupentru tematicatematica doritădorită
OportunitOportunităţăţii
 IdentificareaIdentificarea nevoilornevoilor dede formareformare continucontinuăă profesionalprofesionalăă aa cadrelorcadrelor didacticdidacticee
 RealizareaRealizarea colaborcolaborăăriirii cucu PalatulPalatul CopiilorCopiilor sausau LiceulLiceul dede artartăă ”I”I..STST PaulianPaulian”” pentrupentru

diversificareadiversificarea CDCDŞŞ
AmenintariAmenintari

IImposibilitateamposibilitatea desfdesfăşăşururăăriirii activitățiloractivităților opopţţionaleionale cucu ,, acestacest lucrulucru necesitnecesităă sprijinsprijin financiarfinanciar dindin
parteapartea ppăăririnţnţilorilor..

PunctePuncte taritari -- ofertaoferta educationalaeducationala diversificata,fundamentatadiversificata,fundamentata pepe bazabaza nevoilornevoilor dede dezvoltaredezvoltare
personalpersonalăă copiilorcopiilor

 ParcurgereaParcurgerea curriculumuluicurriculumului îînn spiritulspiritul aplicaplicăăriirii metodeimetodei proiectelorproiectelor conformconform legislalegislaţiţieiei sisi
metodologieimetodologiei îînn vigoarevigoare;;

 RRealizaealizarearea CDŞCDŞ--uluiului lala alegereaalegerea ppărinţilorărinţilor şişi cucu implicareaimplicarea multormultor copiicopii
 IntroducereaIntroducerea inin curriculumcurriculum aa educaeducaţţiieiei timpuritimpuriii pentrupentru valorivalori
 EExistenxistenţţaa unorunor materialemateriale curricularecurriculare (planuri(planuri dede invinvăţământăţământ,, programeprograme şşcolare,colare, auxiliareauxiliare

curriculare)curriculare)
 IntroducereaIntroducerea înîn desfăşurareadesfăşurarea activităţiloractivităţilor aa unorunor elementeelemente dindin învăţământulînvăţământul alternativalternativ
PunctePuncte slabeslabe
 OfertaOferta CDCDŞŞ nunu satisfacesatisface inin totalitatetotalitate nevoilenevoile tuturortuturor copiilorcopiilor sisi ppăărinrinţţilorilor
 InsuficientaInsuficienta abilitateabilitate aa educatoareloreducatoarelor inin raportraport cucu diversitateadiversitatea solicitsolicităărilriloror şişi lipsalipsa dede

profesoriprofesori pentrupentru tematicatematica doritădorită
OportunitOportunităţăţii
 IdentificareaIdentificarea nevoilornevoilor dede formareformare continucontinuăă profesionalprofesionalăă aa cadrelorcadrelor didacticdidacticee
 RealizareaRealizarea colaborcolaborăăriirii cucu PalatulPalatul CopiilorCopiilor sausau LiceulLiceul dede artartăă ”I”I..STST PaulianPaulian”” pentrupentru

diversificareadiversificarea CDCDŞŞ
AmenintariAmenintari

IImposibilitateamposibilitatea desfdesfăşăşururăăriirii activitățiloractivităților opopţţionaleionale cucu ,, acestacest lucrulucru necesitnecesităă sprijinsprijin financiarfinanciar dindin
parteapartea ppăăririnţnţilorilor..



b. RESURSE UMANEb. RESURSE UMANE

PunctePuncte taritari
 PersonalPersonal didacticdidactic calificatcalificat șiși superiorsuperior calificatcalificat ,,cucu doctoratdoctorat,, masteratmasterat,, gradgrad didacticdidactic II ((7700%% ),),

gradulgradul IIII,, cucu experientaexperienta didacticadidactica
 RelatiileRelatiile interpersonaleinterpersonale existenteexistente favorizeazafavorizeaza unun climatclimat sociosocio--afectivafectiv deosebitdeosebit sisi stimulativstimulativ
 PersonalulPersonalul nedidacticnedidactic pregătitpregătit pentrupentru serviciiservicii socialesociale sisi educationaleeducationale
 CadreCadre didacticedidactice formatoriformatori dede părinţipărinţi inin proiectulproiectul ““ EdEducaţiucaţi aşaaşa””
PunctePuncte slabeslabe
 NumNumăărr redusredus dede îngrijitoare,îngrijitoare, înîn condicondiţţiileiile îînn carecare sese promoveazpromoveazăă educaeducaţţiaia timpurietimpurie sisi

incluincluzivăzivă
 CConservatorismulonservatorismul sisi automultumireaautomultumirea unorunor cadrecadre didacticedidactice privindprivind organizareaorganizarea șșii desfdesfășășurareaurarea

activitactivitățățilorilor centratecentrate pepe nevoilenevoile copicopiilorilor
OportunitOportunităţiăţi
 perfecţionareaperfecţionarea lala nivelnivel superiorsuperior prinprin cursuricursuri universitareuniversitare
 relaţiirelaţii dede parteneriatparteneriat realreal cucu învăţătoareleînvăţătoarele cece preiaupreiau clasaclasa pregătitoarepregătitoare şişi părinţiipărinţii
 cursuricursuri dede formareformare continucontinuăă profesionalprofesionalăă prinprin CCDCCD sausau universităţiuniversităţi dindin ţarăţară
AmeninAmeninţăţăriri
 TimpulTimpul insuficientinsuficient acordatacordat dede familiefamilie nevoiinevoii copiluluicopilului dede aa comunicacomunica şişi aa interacţionainteracţiona
 PlataPlata pesonalăpesonală aa cursurilorcursurilor dede formareformare pentrupentru cinecine aa depăşitdepăşit 9090 creditecredite
 ScScăădereaderea motivamotivaţţieiiei personaluluipersonalului nedidacticnedidactic pentrupentru oo muncămuncă dede calitatecalitate datoritdatorităă salarizsalarizăăriirii

mici,mici, raportatraportatăă lala volumulvolumul dede muncmuncăă cece depăşeştedepăşeşte oo normănormă

PunctePuncte taritari
 PersonalPersonal didacticdidactic calificatcalificat șiși superiorsuperior calificatcalificat ,,cucu doctoratdoctorat,, masteratmasterat,, gradgrad didacticdidactic II ((7700%% ),),

gradulgradul IIII,, cucu experientaexperienta didacticadidactica
 RelatiileRelatiile interpersonaleinterpersonale existenteexistente favorizeazafavorizeaza unun climatclimat sociosocio--afectivafectiv deosebitdeosebit sisi stimulativstimulativ
 PersonalulPersonalul nedidacticnedidactic pregătitpregătit pentrupentru serviciiservicii socialesociale sisi educationaleeducationale
 CadreCadre didacticedidactice formatoriformatori dede părinţipărinţi inin proiectulproiectul ““ EdEducaţiucaţi aşaaşa””
PunctePuncte slabeslabe
 NumNumăărr redusredus dede îngrijitoare,îngrijitoare, înîn condicondiţţiileiile îînn carecare sese promoveazpromoveazăă educaeducaţţiaia timpurietimpurie sisi

incluincluzivăzivă
 CConservatorismulonservatorismul sisi automultumireaautomultumirea unorunor cadrecadre didacticedidactice privindprivind organizareaorganizarea șșii desfdesfășășurareaurarea

activitactivitățățilorilor centratecentrate pepe nevoilenevoile copicopiilorilor
OportunitOportunităţiăţi
 perfecţionareaperfecţionarea lala nivelnivel superiorsuperior prinprin cursuricursuri universitareuniversitare
 relaţiirelaţii dede parteneriatparteneriat realreal cucu învăţătoareleînvăţătoarele cece preiaupreiau clasaclasa pregătitoarepregătitoare şişi părinţiipărinţii
 cursuricursuri dede formareformare continucontinuăă profesionalprofesionalăă prinprin CCDCCD sausau universităţiuniversităţi dindin ţarăţară
AmeninAmeninţăţăriri
 TimpulTimpul insuficientinsuficient acordatacordat dede familiefamilie nevoiinevoii copiluluicopilului dede aa comunicacomunica şişi aa interacţionainteracţiona
 PlataPlata pesonalăpesonală aa cursurilorcursurilor dede formareformare pentrupentru cinecine aa depăşitdepăşit 9090 creditecredite
 ScScăădereaderea motivamotivaţţieiiei personaluluipersonalului nedidacticnedidactic pentrupentru oo muncămuncă dede calitatecalitate datoritdatorităă salarizsalarizăăriirii

mici,mici, raportatraportatăă lala volumulvolumul dede muncmuncăă cece depăşeştedepăşeşte oo normănormă



c)c) RESURSE MATERIALRESURSE MATERIAL--FINANCIAREFINANCIARE

PunctePuncte taritari
 ClClăădiredire reabilitatreabilitatăă îîn 2002n 2002 şşii autorizatautorizatăă sanitarsanitar;;
 MobilierMobilier suficientsuficient şşii funcfuncţţionalional;;
 GrupGrup alimentaralimentar dotatdotat modern;modern;
 ExistenExistenţţaa şşii funcfuncţţionalitateaionalitatea cabinetelorcabinetelor (medical, managerial);(medical, managerial);
 GrupeleGrupele suntsunt dotatedotate cu material didacticcu material didactic şşii jucjucăăriirii;;
 UnitateaUnitatea esteeste conectatconectatăă la Internet;la Internet;
 ObObţţinereainerea dede fondurifonduri extrabugetareextrabugetare

PunctePuncte slabeslabe
 InstalaInstalaţţieie electricelectricăă şşii dede apapăă care nu acare nu a fostfost reabilitatreabilitatăă;;
 LipsaLipsa uneiunei ssăăli de sport, ali de sport, a uneiunei sălisăli dede spectacolspectacol;;
 LipsaLipsa de spade spaţţiuiu interiorinterior excedentarexcedentar pentrupentru amenajareaamenajarea dede cabinetecabinete
 ConstrucConstrucţţiaia areare problemeprobleme lala fundafundaţţieie,, acoperiacoperişş şşii fafaţţadadăă;;
 LipsaLipsa aparateloraparatelor dede jocjoc;;
 FonduriFonduri bbăăneneşştiti insuficienteinsuficiente pentrupentru achiziachiziţţionareionare şşii investiinvestiţţiiii
OportunitOportunităţăţii
 PosibilitateaPosibilitatea obobţţineriiinerii dede fondurifonduri nerambursabilenerambursabile;;
 PPăărinrinţţii dispudispuşşii ssăă ajuteajute cucu donadonaţţiiii şşii sponsorizsponsorizăăriri;;
 CadreCadre didacticedidactice interesateinteresate dede completareacompletarea bazeibazei materialemateriale;;
AmeninAmeninţăţăriri
 DegradareaDegradarea clclăădiriidirii şşii a spaa spaţţiiloriilor şşcolarecolare pentrupentru neefectuareaneefectuarea lala timptimp aa lucrlucrăărilorrilor dede reparareparaţţieie;;
 UneleUnele cadrecadre didacticedidactice nu senu se implicimplicăă îînn atragereatragere dede sponsorizsponsorizăăriri şşii donadonaţţii;ii;
 SlabaSlaba implicareimplicare a Prima Primăărieiriei îînn îîntrentreţţinereainerea spaspaţţiuluiiului şşcolarcolar,, înîn efectuareaefectuarea reparareparaţţiiloriilor şşii investiinvestiţţiiloriilor necesarenecesare

PunctePuncte taritari
 ClClăădiredire reabilitatreabilitatăă îîn 2002n 2002 şşii autorizatautorizatăă sanitarsanitar;;
 MobilierMobilier suficientsuficient şşii funcfuncţţionalional;;
 GrupGrup alimentaralimentar dotatdotat modern;modern;
 ExistenExistenţţaa şşii funcfuncţţionalitateaionalitatea cabinetelorcabinetelor (medical, managerial);(medical, managerial);
 GrupeleGrupele suntsunt dotatedotate cu material didacticcu material didactic şşii jucjucăăriirii;;
 UnitateaUnitatea esteeste conectatconectatăă la Internet;la Internet;
 ObObţţinereainerea dede fondurifonduri extrabugetareextrabugetare

PunctePuncte slabeslabe
 InstalaInstalaţţieie electricelectricăă şşii dede apapăă care nu acare nu a fostfost reabilitatreabilitatăă;;
 LipsaLipsa uneiunei ssăăli de sport, ali de sport, a uneiunei sălisăli dede spectacolspectacol;;
 LipsaLipsa de spade spaţţiuiu interiorinterior excedentarexcedentar pentrupentru amenajareaamenajarea dede cabinetecabinete
 ConstrucConstrucţţiaia areare problemeprobleme lala fundafundaţţieie,, acoperiacoperişş şşii fafaţţadadăă;;
 LipsaLipsa aparateloraparatelor dede jocjoc;;
 FonduriFonduri bbăăneneşştiti insuficienteinsuficiente pentrupentru achiziachiziţţionareionare şşii investiinvestiţţiiii
OportunitOportunităţăţii
 PosibilitateaPosibilitatea obobţţineriiinerii dede fondurifonduri nerambursabilenerambursabile;;
 PPăărinrinţţii dispudispuşşii ssăă ajuteajute cucu donadonaţţiiii şşii sponsorizsponsorizăăriri;;
 CadreCadre didacticedidactice interesateinteresate dede completareacompletarea bazeibazei materialemateriale;;
AmeninAmeninţăţăriri
 DegradareaDegradarea clclăădiriidirii şşii a spaa spaţţiiloriilor şşcolarecolare pentrupentru neefectuareaneefectuarea lala timptimp aa lucrlucrăărilorrilor dede reparareparaţţieie;;
 UneleUnele cadrecadre didacticedidactice nu senu se implicimplicăă îînn atragereatragere dede sponsorizsponsorizăăriri şşii donadonaţţii;ii;
 SlabaSlaba implicareimplicare a Prima Primăărieiriei îînn îîntrentreţţinereainerea spaspaţţiuluiiului şşcolarcolar,, înîn efectuareaefectuarea reparareparaţţiiloriilor şşii investiinvestiţţiiloriilor necesarenecesare



d) RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIATd) RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT

PunctePuncte taritari
 ColaColaborareaborarea cucu părinţiipărinţii înîn cadrulcadrul proiectuluiproiectului ““ EducaţiEducaţi aşaaşa!”!”
 ColaborareColaborare cucu şşcolilecolile sisi grgrăădinidiniţţeleele dindin zonzonăă desfăşuratădesfăşurată ritmicritmic şişi constructivconstructiv
 OrganizaOrganizaţţiaia promoveazpromoveazăă relarelaţţiiii dede colaborarecolaborare sisi dede parteneriatparteneriat cucu diferidiferiţţii factorifactori

((biserica,bibliotecabiserica,biblioteca,, pompierii,polipompierii,poliţţiaia,, muzeulmuzeul dede istorieistorie,, PalatulPalatul copiilorcopiilor,, PalatulPalatul CulturiiCulturii))
 ExistăExistă înîn derularederulare pproiecteroiecte sisi parteneriateparteneriate carecare contribuiecontribuie lala socializareasocializarea copiilorcopiilor
 ColaborareaColaborarea cucu PrimăriaPrimăria înîn ultimulultimul timptimp esteeste fructuoasăfructuoasă
PunctePuncte slabeslabe
 InexistenInexistenţţaa parteneriatelorparteneriatelor cucu ONONGG uriuri şişi fundaţiifundaţii
 InsuficientaInsuficienta implicareimplicare aa ppăărinrinţţilorilor îînn actulactul educaeducaţţionalional şişi administrativadministrativ datoratădatorată situaţieisituaţiei

materialemateriale şişi socialesociale aa acestoraacestora
 SlabaSlaba implicareimplicare sisi reticenţareticenţa societăţilorsocietăţilor economiceeconomice dede aa efectuaefectua sponsorizărisponsorizări
OportunitOportunităţăţii
 CadrulCadrul legallegal generatgenerat dede descentralizaredescentralizare
 ProiecteleProiectele propusepropuse sprespre derularederulare ””FiecareFiecare copilcopil înîn grădinițăgrădiniță”,”, ””laptelelaptele șiși cornulcornul””
 DeschidereaDeschiderea unorunor instituinstituţţiiii pentrupentru schimburischimburi dede experienexperienţăţă sausau colaborăricolaborări diversediverse
 PrezentareaPrezentarea oferteiofertei îînn fafațțaa comunitcomunitățățiiii
AmeninAmenințățăriri
 TimpulTimpul limitatlimitat alal ppăărinrințțilorilor poatepoate duceduce lala slabaslaba lorlor implicareimplicare îînn viaviațțaa grădinițeigrădiniței
 LipsaLipsa fondurilorfondurilor financiarefinanciare poatepoate îîngreunangreuna realizarea,realizarea, promovareapromovarea proiectelorproiectelor șșii

parteneriatelorparteneriatelor

PunctePuncte taritari
 ColaColaborareaborarea cucu părinţiipărinţii înîn cadrulcadrul proiectuluiproiectului ““ EducaţiEducaţi aşaaşa!”!”
 ColaborareColaborare cucu şşcolilecolile sisi grgrăădinidiniţţeleele dindin zonzonăă desfăşuratădesfăşurată ritmicritmic şişi constructivconstructiv
 OrganizaOrganizaţţiaia promoveazpromoveazăă relarelaţţiiii dede colaborarecolaborare sisi dede parteneriatparteneriat cucu diferidiferiţţii factorifactori

((biserica,bibliotecabiserica,biblioteca,, pompierii,polipompierii,poliţţiaia,, muzeulmuzeul dede istorieistorie,, PalatulPalatul copiilorcopiilor,, PalatulPalatul CulturiiCulturii))
 ExistăExistă înîn derularederulare pproiecteroiecte sisi parteneriateparteneriate carecare contribuiecontribuie lala socializareasocializarea copiilorcopiilor
 ColaborareaColaborarea cucu PrimăriaPrimăria înîn ultimulultimul timptimp esteeste fructuoasăfructuoasă
PunctePuncte slabeslabe
 InexistenInexistenţţaa parteneriatelorparteneriatelor cucu ONONGG uriuri şişi fundaţiifundaţii
 InsuficientaInsuficienta implicareimplicare aa ppăărinrinţţilorilor îînn actulactul educaeducaţţionalional şişi administrativadministrativ datoratădatorată situaţieisituaţiei

materialemateriale şişi socialesociale aa acestoraacestora
 SlabaSlaba implicareimplicare sisi reticenţareticenţa societăţilorsocietăţilor economiceeconomice dede aa efectuaefectua sponsorizărisponsorizări
OportunitOportunităţăţii
 CadrulCadrul legallegal generatgenerat dede descentralizaredescentralizare
 ProiecteleProiectele propusepropuse sprespre derularederulare ””FiecareFiecare copilcopil înîn grădinițăgrădiniță”,”, ””laptelelaptele șiși cornulcornul””
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 PrezentareaPrezentarea oferteiofertei îînn fafațțaa comunitcomunitățățiiii
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INDICATORI DE PERFORMANINDICATORI DE PERFORMANŢĂŢĂ ŞŞI DEI DE
EVALUARE A CALITEVALUARE A CALITĂŢĂŢIIII

 Rezultate şcolareRezultate şcolare bunebune şi foarte bune la clasaşi foarte bune la clasa pregătitoarepregătitoare şi procent mareşi procent mare
de integrare in rândul copiilor înscriși la clasa pregătitoarde integrare in rândul copiilor înscriși la clasa pregătitoare;e;

 Numărul mare de cereri la înscrierea copiilor în grădiniţăNumărul mare de cereri la înscrierea copiilor în grădiniţă ;;
 FFărăără aabsenteeismbsenteeism șiși abandonabandon școlarșcolar;;
 Activităţi sociale şi culturale , extracurriculareActivităţi sociale şi culturale , extracurriculare;;
 Permanent sPermanent s--a urmărit  satisfacerea cerinţelor părinţilora urmărit  satisfacerea cerinţelor părinţilor intrintr--o măsură câto măsură cât

mai maremai mare;;
 Multe concursuri la care sMulte concursuri la care s--au obtinut rezultate bune şi foarte buneau obtinut rezultate bune şi foarte bune de cde cătreătre

copiii participanţicopiii participanţi;;
 Proiecte educaţionale şi parteneriate locale derulate cu și pentru preşcolari,Proiecte educaţionale şi parteneriate locale derulate cu și pentru preşcolari,

pentru socializarea şi responsabilizarea lor viitoarepentru socializarea şi responsabilizarea lor viitoare;;
 ActivitActivităţăţii de marketingde marketing educaeducaţţionalional ((celcel pupuţţin 2in 2 pepe semestrusemestru)) şşii dede atragereatragere

aa surselorsurselor extrabugetareextrabugetare;;
 ConstatConstatăărilerile inspecinspecţţiiloriilor pepe diversediverse domeniidomenii dede activitateactivitate ssăă fiefie pozitivepozitive îînn

proportieproportie de 100%.de 100%.
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7. ELABORAREA STRATEGIEI7. ELABORAREA STRATEGIEI

 DinDin analizaanaliza efectuatăefectuată sese poatepoate desprindedesprinde modulmodul dede elaborareelaborare aa
strategieistrategiei pepe următoriiurmătorii 44 aniani şcolarişcolari -- strategiestrategie dede tiptip agresivagresiv,,
carecare exploateazăexploatează oportunităţileoportunităţile şişi sese bazeazăbazează pepe punctelepunctele taritari..

 ÎnÎn ofertaoferta educaţionalăeducaţională aa gădiniţeigădiniţei vorvor fifi valorificatevalorificate achiziţiileachiziţiile
dede pânăpână acumacum şişi sese vava aprofundaaprofunda cercetareacercetarea şişi eliminareaeliminarea
cauzelorcauzelor carecare ducduc lala rezultaterezultate slabeslabe..

 DezvoltareaDezvoltarea sisi perfecţionareaperfecţionarea managementuluimanagementului educaţionaleducaţional --
sese vorvor bazabaza pepe calitateacalitatea organizaţieiorganizaţiei şişi pepe relaţiarelaţia cucu parteneriipartenerii
educaţionali,educaţionali, socialisociali economicieconomici şişi ierarhiciierarhici..

 RealizareaRealizarea uneiunei astfelastfel dede strategiistrategii vava duceduce lala îndeplinireaîndeplinirea
misiuniimisiunii organizaţieiorganizaţiei..
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VIZIUNEAVIZIUNEA

SSocietateaocietatea romromâneascăânească punepune accentaccent pepe educaţiaeducaţia timpurietimpurie şişi pepe
asigurareaasigurarea calităţiicalităţii înîn învaţământulînvaţământul preprimarpreprimar.. LaLa nivelnivel dede bazbazăă
suntemsuntem ceicei carecare transformămtransformăm înîn comportamentecomportamente măsurabilemăsurabile şişi
descriptoridescriptori dede performanţăperformanţă jaloanelejaloanele ReformeiReformei educaţionaleeducaţionale..

PreşcolariiPreşcolarii suntsunt primiiprimii beneficiaribeneficiari aiai investiţiilorinvestiţiilor societăţii,societăţii, dardar şişi
viitoriiviitorii adulţi,adulţi, ceicei carecare trebuietrebuie săsă fiefie capabilicapabili săsă continuecontinue
dezvoltareadezvoltarea societătiisocietătii..

NeNe dorimdorim ca,ca, prinprin tottot cece facem,facem, săsă dobândimdobândim statutulstatutul dede
grădiniţăgrădiniţă dede referinţăreferinţă înîn oraşuloraşul nostrunostru,, sprespre binelebinele întreguluiîntregului
colectivcolectiv.. NeNe propunempropunem săsă devenimdevenim oo grădiniţăgrădiniţă etalonetalon pentrupentru
învăţământulînvăţământul preşcolarpreşcolar românescromânesc înîn care,care, înîn parteneriatparteneriat şişi
colaborarecolaborare cucu actoriiactorii sociali,sociali, promovândpromovând toleranţatoleranţa şişi înţelegerea,înţelegerea,
săsă asigurămasigurăm condiţiicondiţii pentrupentru dezvoltareadezvoltarea plenarăplenară şişi aromonioasăaromonioasă aa
fiecăruifiecărui copilcopil dindin grădiniţă,grădiniţă, săsă--ii sădimsădim încredereaîncrederea înîn sine,sine, săsă îlîl
încurajămîncurajăm săsă sese manifestemanifeste liberliber şişi săsă îlîl ajutămajutăm săsă descoperedescopere că,că,
prinprin muncă,muncă, cucu talenttalent şişi perseverenţă,perseverenţă, poatepoate devenideveni “cel“cel maimai bun”bun”..
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MISIUNEAMISIUNEA

 AsigurareaAsigurarea aaccesccesuluiului lala oo educatieeducatie complexcomplexăă sisi echilibratechilibratăă pentrupentru fiecarefiecare
copil,copil, indiferentindiferent dede condicondiţiaţia socialsocialăă şişi materialmaterialăă,, apartenenapartenenţţaa etnicăetnică sausau
religioasreligioasăă..

 CreareaCrearea condiţiilorcondiţiilor spiritualespirituale şişi materialemateriale favorabilefavorabile vieţiivieţii intrintr--unun cadrucadru
formalformal modern,modern, corespunzătorcorespunzător normelornormelor şişi valorilorvalorilor europeneeuropene..

 RidicareaRidicarea niveluluinivelului calitativcalitativ alal organizaţieiorganizaţiei grădiniţeigrădiniţei şişi asigurareaasigurarea
condiţiilorcondiţiilor dede învățareînvățare pepe tottot parcursulparcursul viețiivieții înîn vedereavederea asigurasigurăriiării calităţiicalităţii
înîn unitateunitate..

 ImplementareaImplementarea lala nivelulnivelul organizatoricorganizatoric aa standardelorstandardelor dede performanţăperformanţă
impuseimpuse şişi creareacrearea cadruluicadrului necesarnecesar implementăriiimplementării sistemuluisistemului dede
managementulmanagementul calităţiicalităţii..

 RespectareaRespectarea drepturilordrepturilor fundamentalefundamentale aleale omului,omului, cucu prioritateprioritate aleale copiluluicopilului
şişi valorizareavalorizarea fiecaruifiecarui participantparticipant lala actulactul educativeducativ..

 SatisfacereaSatisfacerea așteptărilorașteptărilor beneficiarilorbeneficiarilor direcțișidirecțiși indirecțiindirecți..
 SprijinireaSprijinirea parteneriatuluiparteneriatului grădinițăgrădiniță--școalășcoală––comunitatecomunitate șiși aa tuturortuturor

activitățiloractivităților carecare îiîi vorvor determinadetermina pepe părințipărinți săsă devinădevină parteneriparteneri activeactive șiși
responsabiliresponsabili înîn educareaeducarea propriilorpropriilor copiicopii..
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II. ŢINTE STRATEGICEII. ŢINTE STRATEGICE

II RealiRealizareazarea dede serviciiservicii educativeeducative integrateintegrate înîn contextulcontextul reformeireformei sisi actualuluiactualului curriculumcurriculum

IIII DezvoltareaDezvoltarea managementuluimanagementului grupeigrupei prinprin implementareaimplementarea strategiilorstrategiilor participativparticipativ--active,active, astfelastfel
încâtîncât activitateaactivitatea sasa fiefie centratăcentrată pepe copilcopil sisi săsă răspundărăspundă necesităţilornecesităţilor salesale actualeactuale şişi succesuluisuccesului
şcolarşcolar

IIIIII OrganizareaOrganizarea şşii desfdesfăşăşurareaurarea dede programeprograme dede formareformare şişi perfecperfecţţionareionare pentrupentru personalulpersonalul
instituinstituţţieiiei

IVIV DezvoltareaDezvoltarea unorunor parteneriateparteneriate sisi proiecteproiecte locale,locale, nationalenationale şişi internaţionaleinternaţionale carecare săsă lărgeascălărgească
viziuneaviziunea asupraasupra educaţieieducaţiei sisi săsă asigureasigure implicareaimplicarea grădiniţeigrădiniţei înîn viaţaviaţa comunităţiicomunităţii

VV ImbunImbunăăttăţăţireairea funcfuncţţionalitionalităţăţiiii sisi esteticiiesteticii spaspațțiiloriilor,, modernizareamodernizarea șiși extindereaextinderea bazeibazei didacticodidactico--
materialemateriale inin ansamblulansamblul eiei

VIVI CreareaCrearea unuiunui climatclimat dede siguransiguranțțaa fizicfizicăă șșii psihicpsihicăă pentrupentru beneficiariibeneficiarii actuluiactului dede educaeducațțieie

VIIVII IdentificareaIdentificarea dede sursesurse noinoi dede finafinanţnţareare șiși gestionareagestionarea celorcelor existenteexistente câtcât maimai eficienteficient

VIIIVIII DezvolDezvoltareatarea CDSCDS pentrupentru aa răspunderăspunde nevoilornevoilor copiilor,copiilor, părinţilor,părinţilor, societăţiisocietăţii şişi pentrupentru aa creştecreşte
prestigiulprestigiul grădiniţeigrădiniţei inin contextulcontextul concurenţeiconcurenţei dede dupădupă descentralizaredescentralizare
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OPOPŢŢIUNI STRATEGICEIUNI STRATEGICE ŞŞI MODALITI MODALITĂŢĂŢI DE REALIZAREI DE REALIZARE
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actualuluiactualului
curriculumcurriculum

a)Aprofundareaa)Aprofundarea
curriculumcurriculum--ului cuului cu
accent pe educaaccent pe educaţţiaia
timpurie.timpurie.

b) Aplicareab) Aplicarea
îîndrumndrumăărilor dinrilor din
Scrisorile metodiceScrisorile metodice
şşi Reperelei Reperele
Fundamentale aleFundamentale ale
ÎÎnvnvăţăăţării la Vrii la Vâârsterste
Timpurii.Timpurii.

a) Documentarea) Documentare
pentru aplicareapentru aplicarea
curriculumcurriculum--uluiului
integrat.integrat.

b)b) ÎÎnscrierea dinnscrierea din
timp a copiilor,timp a copiilor, îînn
modmod
nediscriminatoriunediscriminatoriu

c) Pregc) Pregăătireatirea
ppăărinrinţţilorilor îînn
continuareacontinuarea
activitactivităţăţii dinii din
grgrăădinidiniţăţă..

a)a) AlcatuireaAlcatuirea bazeibazei
dede informainformaţţiiii
necesarenecesare aplicaplicăăriirii
CurriculumCurriculum--uluiului
prepreşşcolarcolar..

b)b) AchiziAchiziţţionareaionarea
pepe grupegrupe şşii aa
ReperelorReperelor
FundamentaleFundamentale aleale
ÎÎnvnvăţăăţăriirii la Vla Vâârsterste
TimpuriiTimpurii..

c)c) CompletareaCompletarea
bazeibazei materialemateriale cucu
jocurijocuri șiși jucăriijucării
calculatoarecalculatoare şşii
softsoft--uriuri
educaeducaţţionaleionale..

a)a) ColaborareColaborare cucu
instituinstituţţiiii pentrupentru
realizarearealizarea unuiunui
sistemsistem
informainformaţţionalional ccââtt
maimai eficaceeficace..

b)b) ImplicareaImplicarea
prepreşşcolarilorcolarilor îînn
proiecteproiecte şşii
parteneriateparteneriate carecare
staustau lala bazabaza
concursurilorconcursurilor,,
proiectelorproiectelor
naționalenaționale:”:”PiticotPiticot”,”,
“Color“Colorăămm şşii
îînvnvăţăăţăm”, “Cum”, “Cu
Europa laEuropa la JoacJoacăă”,”,
““ŞŞcolicoli pentrupentru unun
viitorviitor verdeverde”.”.



22..DezvoltareaDezvoltarea
managementuluimanagementului
grupei pringrupei prin
implementareaimplementarea
strategiilorstrategiilor
participativparticipativ--active,active,
astfel încât să fieastfel încât să fie
centrată pe copil șicentrată pe copil și
să răspundăsă răspundă
necesităților salenecesităților sale
actuale șiactuale și
succesului școlar.succesului școlar.

a) Elaborarea dina) Elaborarea din
timp a planurilortimp a planurilor
operaoperaţţionale peionale pe
cele patru domeniicele patru domenii
funcfuncţţionale.ionale.

b) Proiectarea unuib) Proiectarea unui
curriculum lacurriculum la
decizia grdecizia grăădinidiniţţeiei
cu valoarecu valoare
formativformativăă şşi carei care
ssăă îîmbunmbunăăttăţăţeasceascăă
performanperformanţţeleele
prepreşşcolarilor.colarilor.

c) Selectareac) Selectarea
strategiilorstrategiilor
didactice potrivitedidactice potrivite
pentrupentru
individualizareaindividualizarea
îînvnvăţăăţării.rii.

a)a) ÎÎnscriereanscrierea
tuturortuturor copiilorcopiilor,,
inclusivinclusiv aa celorcelor cucu
nevoinevoi specialespeciale sausau
dede etnieetnie rromrromăă..

b)b) ÎÎncurajareancurajarea şşii
promovareapromovarea
activitactivităţăţiiii îînn
echipechipăă..

c)c) FormareFormare îînn
introducereaintroducerea
metodelormetodelor
interactive deinteractive de grupgrup

d)d) ImplicareaImplicarea
prepreşşcolarilorcolarilor îînn
activitactivităţăţii
promovareapromovarea uneiunei
învățăriînvățări vizibilevizibile..

e)e) EducațiaEducația
outdoor,outdoor, educațieeducație
sociosocio--emoționalăemoțională,,
educațieeducație bazatăbazată pepe
cercetarecercetare,,
descoperiredescoperire

a) Amenajareaa) Amenajarea
centrelor decentrelor de
activitateactivitate şşii
doatarea lor cudoatarea lor cu
material didacticmaterial didactic
suficient.suficient.

b) Utilizareab) Utilizarea
judicioasjudicioasăă aa
materialuluimaterialului
didactic existentdidactic existent şşii
îîmbogmbogăţăţireairea
acestuia prinacestuia prin
eforturi proprii saueforturi proprii sau
prin sponsorizprin sponsorizăăriri şşii
donadonaţţii.ii.

c) Confecc) Confecţţionareionare
de materialde material
didactic specificdidactic specific
metodelormetodelor
interactive de grup.interactive de grup.

d) Dotaread) Dotarea
biblioteciibibliotecii
grgrăădinidiniţţei cuei cu
reviste dereviste de
specialitate.specialitate.

a) Colaborarea) Colaborare
funcfuncţţionalionalăă cucu
familia pentrufamilia pentru
asigurareaasigurarea
progresuluiprogresului îînn
dezvoltareadezvoltarea
prepreşşcolarilor.colarilor.

b) Menb) Menţţinereainerea
colaborcolaborăării curii cu
consilierulconsilierul
psihopedagogic sipsihopedagogic si
cu alcu alţţi specialii specialişştiti îînn
scopul intervenscopul intervenţţieiiei
la timp.la timp.

c) Promovareac) Promovarea
parteneriatului cuparteneriatului cu
şşcoala pentrucoala pentru
asigurareaasigurarea
continuitcontinuităţăţiiii îîntrentre
ciclul preciclul preşşcolarcolar şşii
cel primar.cel primar.

20162016--20202020a) Elaborarea dina) Elaborarea din
timp a planurilortimp a planurilor
operaoperaţţionale peionale pe
cele patru domeniicele patru domenii
funcfuncţţionale.ionale.

b) Proiectarea unuib) Proiectarea unui
curriculum lacurriculum la
decizia grdecizia grăădinidiniţţeiei
cu valoarecu valoare
formativformativăă şşi carei care
ssăă îîmbunmbunăăttăţăţeasceascăă
performanperformanţţeleele
prepreşşcolarilor.colarilor.

c) Selectareac) Selectarea
strategiilorstrategiilor
didactice potrivitedidactice potrivite
pentrupentru
individualizareaindividualizarea
îînvnvăţăăţării.rii.

a)a) ÎÎnscriereanscrierea
tuturortuturor copiilorcopiilor,,
inclusivinclusiv aa celorcelor cucu
nevoinevoi specialespeciale sausau
dede etnieetnie rromrromăă..

b)b) ÎÎncurajareancurajarea şşii
promovareapromovarea
activitactivităţăţiiii îînn
echipechipăă..

c)c) FormareFormare îînn
introducereaintroducerea
metodelormetodelor
interactive deinteractive de grupgrup

d)d) ImplicareaImplicarea
prepreşşcolarilorcolarilor îînn
activitactivităţăţii
promovareapromovarea uneiunei
învățăriînvățări vizibilevizibile..

e)e) EducațiaEducația
outdoor,outdoor, educațieeducație
sociosocio--emoționalăemoțională,,
educațieeducație bazatăbazată pepe
cercetarecercetare,,
descoperiredescoperire

a) Amenajareaa) Amenajarea
centrelor decentrelor de
activitateactivitate şşii
doatarea lor cudoatarea lor cu
material didacticmaterial didactic
suficient.suficient.

b) Utilizareab) Utilizarea
judicioasjudicioasăă aa
materialuluimaterialului
didactic existentdidactic existent şşii
îîmbogmbogăţăţireairea
acestuia prinacestuia prin
eforturi proprii saueforturi proprii sau
prin sponsorizprin sponsorizăăriri şşii
donadonaţţii.ii.

c) Confecc) Confecţţionareionare
de materialde material
didactic specificdidactic specific
metodelormetodelor
interactive de grup.interactive de grup.

d) Dotaread) Dotarea
biblioteciibibliotecii
grgrăădinidiniţţei cuei cu
reviste dereviste de
specialitate.specialitate.

a) Colaborarea) Colaborare
funcfuncţţionalionalăă cucu
familia pentrufamilia pentru
asigurareaasigurarea
progresuluiprogresului îînn
dezvoltareadezvoltarea
prepreşşcolarilor.colarilor.

b) Menb) Menţţinereainerea
colaborcolaborăării curii cu
consilierulconsilierul
psihopedagogic sipsihopedagogic si
cu alcu alţţi specialii specialişştiti îînn
scopul intervenscopul intervenţţieiiei
la timp.la timp.

c) Promovareac) Promovarea
parteneriatului cuparteneriatului cu
şşcoala pentrucoala pentru
asigurareaasigurarea
continuitcontinuităţăţiiii îîntrentre
ciclul preciclul preşşcolarcolar şşii
cel primar.cel primar.



33.. Organizarea șiOrganizarea și
desfășurarea dedesfășurarea de
programe deprograme de
formare șiformare și
perfecționareperfecționare
pentru personalulpentru personalul
instituțieiinstituției

a)a) AplicareaAplicarea
creativcreativăă şşii
originaloriginalăă aa
CurriculumCurriculum--uluiului
prepreşşcolarcolar..

b)b) DepistareaDepistarea
posibilitposibilităţăţilorilor dede
derularederulare aa
activitactivităţăţiiii
opopţţionaleionale şşii
stabilireastabilirea dede noinoi
CDSCDS--uriuri..

c)c) ImplicareImplicare îînn
formareformare şşii
dezvoltaredezvoltare
profesionalprofesionalăă
continucontinuaa,, prinprin
extindereaextinderea
tematicilortematicilor cătrecătre
educațiaeducația incluzivăincluzivă,,
educațiaeducația outdoor,outdoor,
profesorulprofesorul
reflexivreflexiv....

a)a) ContinuareaContinuarea studiilorstudiilor lala
nivelnivel universitaruniversitar şşii
postuniversitarpostuniversitar..

b)b) ÎÎnscriereanscrierea la gradela grade
didacticedidactice pentrupentru
educatoareleeducatoarele care nu lecare nu le--auau
obobţţinutinut..

c)c) ÎÎnscrierenscriere lala cursuricursuri dede
formareformare şşii perfecperfecţţionareionare..

d)d) ÎÎnscrierenscriere lala cursuricursuri dede
mentoratmentorat şşii formatorformator..

e)e) ÎÎnscriereanscrierea peronaluluiperonalului
nedidacticnedidactic lala cursuricursuri dede
perfecperfecţţionareionare..

f)f) AtragereaAtragerea ppăărinrinţţilorilor lala
cursurilecursurile ““EducEducăăm am aşşa!”a!”
””EducațieEducație ecologicăecologică”,”,
””EducațieEducație pentrupentru sănătatesănătate””
g)g) LucruLucru îînn echipechipăă pentrupentru
sussusţţinereainerea educatoareieducatoarei
debutante, adebutante, a celorcelor inscriseinscrise
lala gradelegradele didacticedidactice şşii aa
celorcelor carecare provinprovin dindin
îînvnvăţăăţămmâântulntul primarprimar..

a)a) AsigurareaAsigurarea cucu
literaturaliteratura dede
specialitatespecialitate şşii
metodicimetodici pentrupentru
cadrelecadrele didacticedidactice
noinoi şşii carecare suntsunt
îînscrisenscrise pentrupentru
obobţţinereainerea
gradelorgradelor
didacticedidactice..

b)b) SusSusţţinereainerea
financiarfinanciarăă
bugetarbugetarăă pentrupentru
formformăăriri..

a)a) ColaborareColaborare cucu
C.C.D.C.C.D. MehedinMehedinţţii
şşii cu alcu alţţii furnizorifurnizori
dede formareformare
continucontinuăă..

b)b) IdentificareaIdentificarea
surselorsurselor dede
perfecperfecţţionareionare aa
personaluluipersonalului
auxiliarauxiliar şşii
nedidacticnedidactic..

c)c) ColaborareColaborare cucu
ppăărinrinţţiiii pentrupentru
reluareareluarea
cursurilorcursurilor
““EducEducăăm am aşşa!”a!” șiși
dezvoltareadezvoltarea unorunor
noinoi proiecteproiecte dede
educațieeducație
parentalăparentală..

20162016--20202020a)a) AplicareaAplicarea
creativcreativăă şşii
originaloriginalăă aa
CurriculumCurriculum--uluiului
prepreşşcolarcolar..

b)b) DepistareaDepistarea
posibilitposibilităţăţilorilor dede
derularederulare aa
activitactivităţăţiiii
opopţţionaleionale şşii
stabilireastabilirea dede noinoi
CDSCDS--uriuri..

c)c) ImplicareImplicare îînn
formareformare şşii
dezvoltaredezvoltare
profesionalprofesionalăă
continucontinuaa,, prinprin
extindereaextinderea
tematicilortematicilor cătrecătre
educațiaeducația incluzivăincluzivă,,
educațiaeducația outdoor,outdoor,
profesorulprofesorul
reflexivreflexiv....

a)a) ContinuareaContinuarea studiilorstudiilor lala
nivelnivel universitaruniversitar şşii
postuniversitarpostuniversitar..

b)b) ÎÎnscriereanscrierea la gradela grade
didacticedidactice pentrupentru
educatoareleeducatoarele care nu lecare nu le--auau
obobţţinutinut..

c)c) ÎÎnscrierenscriere lala cursuricursuri dede
formareformare şşii perfecperfecţţionareionare..

d)d) ÎÎnscrierenscriere lala cursuricursuri dede
mentoratmentorat şşii formatorformator..

e)e) ÎÎnscriereanscrierea peronaluluiperonalului
nedidacticnedidactic lala cursuricursuri dede
perfecperfecţţionareionare..

f)f) AtragereaAtragerea ppăărinrinţţilorilor lala
cursurilecursurile ““EducEducăăm am aşşa!”a!”
””EducațieEducație ecologicăecologică”,”,
””EducațieEducație pentrupentru sănătatesănătate””
g)g) LucruLucru îînn echipechipăă pentrupentru
sussusţţinereainerea educatoareieducatoarei
debutante, adebutante, a celorcelor inscriseinscrise
lala gradelegradele didacticedidactice şşii aa
celorcelor carecare provinprovin dindin
îînvnvăţăăţămmâântulntul primarprimar..

a)a) AsigurareaAsigurarea cucu
literaturaliteratura dede
specialitatespecialitate şşii
metodicimetodici pentrupentru
cadrelecadrele didacticedidactice
noinoi şşii carecare suntsunt
îînscrisenscrise pentrupentru
obobţţinereainerea
gradelorgradelor
didacticedidactice..

b)b) SusSusţţinereainerea
financiarfinanciarăă
bugetarbugetarăă pentrupentru
formformăăriri..

a)a) ColaborareColaborare cucu
C.C.D.C.C.D. MehedinMehedinţţii
şşii cu alcu alţţii furnizorifurnizori
dede formareformare
continucontinuăă..

b)b) IdentificareaIdentificarea
surselorsurselor dede
perfecperfecţţionareionare aa
personaluluipersonalului
auxiliarauxiliar şşii
nedidacticnedidactic..

c)c) ColaborareColaborare cucu
ppăărinrinţţiiii pentrupentru
reluareareluarea
cursurilorcursurilor
““EducEducăăm am aşşa!”a!” șiși
dezvoltareadezvoltarea unorunor
noinoi proiecteproiecte dede
educațieeducație
parentalăparentală..



4. Dezvoltarea4. Dezvoltarea
unor parteneriate șiunor parteneriate și
proiecte locale,proiecte locale,
naționale șinaționale și
internaționale careinternaționale care
să lărgeascăsă lărgească
viziunea asupraviziunea asupra
educației și săeducației și să
asigure implicareaasigure implicarea
grădiniței în viațagrădiniței în viața
comunitățiicomunității

a) Realizarea dea) Realizarea de
proiecteproiecte şşii
parteneriateparteneriate
educaeducaţţionaleionale
pentru educapentru educaţţiaia
nonformalnonformalăă aa
prepreşşcolarilor.colarilor.

b) Proiectareab) Proiectarea şşii
realizarearealizarea
activitactivităţăţii deii de
voluntariatvoluntariat îînn
cadrul ocmunitcadrul ocmunităţăţii.ii.

c) Desfc) Desfăşăşurareaurarea
activitactivităţăţilorilor
educativeeducative şşii
extracurriculare peextracurriculare pe
arii curriculare.arii curriculare.

a)a) AlcAlcăătuireatuirea
echipelorechipelor dede
educatoareeducatoare şşii
ppăărinrinţţii care scare săă sese
impliceimplice îînn
derulareaderularea
proiectelorproiectelor şşii
parteneriatelorparteneriatelor..

b)b) ConstruireaConstruirea dede
relarelaţţii cuii cu oamenioameni
dede culturculturăă,, altealte
cadrecadre didacticedidactice,,
polipoliţţiişşti,ti, medicimedici,,
pompieripompieri,,
reprezentanreprezentanţţii aiai
BisericiiBisericii, etc., etc.

c)c) IniIniţţializareaializarea
relarelaţţiiloriilor pentrupentru
acacţţunileunile dede
voluntariatvoluntariat şşii dede
noinoi parteneriparteneri..

a) Asigurarea bazeia) Asigurarea bazei
logistice care slogistice care săă
permitpermităă schimbulschimbul
de relade relaţţiiii şşii
finalitfinalităţăţi alei ale
proiectelor.proiectelor.

b) Realizarea deb) Realizarea de
expoziexpoziţţii, pliante,ii, pliante,
albume, CDalbume, CD--uri cuuri cu
exemple de bunexemple de bunăă
practicpracticăă şşii
produseleprodusele
activitactivităţăţilorilor
derulate.derulate.

c) Atragerea dec) Atragerea de
sponsorizsponsorizăăriri şşii
donadonaţţii pentruii pentru
asigurareaasigurarea
financiarfinanciarăă necesarnecesarăă
derulderulăăriirii
proiectelor.proiectelor.

a) Mena) Menţţinereainerea
partenerilorpartenerilor şşii
identificarea de noiidentificarea de noi
leglegăături cu agenturi cu agenţţiiii
şşi institui instituţţiiii
reprezentative dinreprezentative din
municipiu.municipiu.

b) Colaborare cub) Colaborare cu
I.S.J. MehedinI.S.J. Mehedinţţii şşii
cu alcu alţţi factorii factori
decizionali.decizionali.

20162016--20202020a) Realizarea dea) Realizarea de
proiecteproiecte şşii
parteneriateparteneriate
educaeducaţţionaleionale
pentru educapentru educaţţiaia
nonformalnonformalăă aa
prepreşşcolarilor.colarilor.

b) Proiectareab) Proiectarea şşii
realizarearealizarea
activitactivităţăţii deii de
voluntariatvoluntariat îînn
cadrul ocmunitcadrul ocmunităţăţii.ii.

c) Desfc) Desfăşăşurareaurarea
activitactivităţăţilorilor
educativeeducative şşii
extracurriculare peextracurriculare pe
arii curriculare.arii curriculare.

a)a) AlcAlcăătuireatuirea
echipelorechipelor dede
educatoareeducatoare şşii
ppăărinrinţţii care scare săă sese
impliceimplice îînn
derulareaderularea
proiectelorproiectelor şşii
parteneriatelorparteneriatelor..

b)b) ConstruireaConstruirea dede
relarelaţţii cuii cu oamenioameni
dede culturculturăă,, altealte
cadrecadre didacticedidactice,,
polipoliţţiişşti,ti, medicimedici,,
pompieripompieri,,
reprezentanreprezentanţţii aiai
BisericiiBisericii, etc., etc.

c)c) IniIniţţializareaializarea
relarelaţţiiloriilor pentrupentru
acacţţunileunile dede
voluntariatvoluntariat şşii dede
noinoi parteneriparteneri..

a) Asigurarea bazeia) Asigurarea bazei
logistice care slogistice care săă
permitpermităă schimbulschimbul
de relade relaţţiiii şşii
finalitfinalităţăţi alei ale
proiectelor.proiectelor.

b) Realizarea deb) Realizarea de
expoziexpoziţţii, pliante,ii, pliante,
albume, CDalbume, CD--uri cuuri cu
exemple de bunexemple de bunăă
practicpracticăă şşii
produseleprodusele
activitactivităţăţilorilor
derulate.derulate.

c) Atragerea dec) Atragerea de
sponsorizsponsorizăăriri şşii
donadonaţţii pentruii pentru
asigurareaasigurarea
financiarfinanciarăă necesarnecesarăă
derulderulăăriirii
proiectelor.proiectelor.



55.. ÎmbunătățireaÎmbunătățirea
funcționalității șifuncționalității și
esteticii spațiilor,esteticii spațiilor,
modernizarea șimodernizarea și
extinderea bazeiextinderea bazei
didacticodidactico--materialemateriale
în ansamblul ei.în ansamblul ei.

a)a) ÎÎntocmireantocmirea şşii
transmiterea latransmiterea la
timp a adreselortimp a adreselor şşii
notelor denotelor de
fundamentarefundamentare
privitor la clprivitor la clăădireadirea
instituinstituţţieiiei şşii
aparatelor de joc.aparatelor de joc.

b) Realizarea unuib) Realizarea unui
studiu destudiu de
fezabilitate pentrufezabilitate pentru
obobţţinerea deinerea de
fondurifonduri
nerambursabile.nerambursabile.

c) Reorganizareac) Reorganizarea
spaspaţţiului pentruiului pentru
asigurareaasigurarea
funcfuncţţionalitionalităţăţiiii
acestuia.acestuia.

a) Implicareaa) Implicarea
directoruluidirectorului şşi ai a
consiliului deconsiliului de
administraadministraţţie.ie.

b)b)
ResponsabilizareaResponsabilizarea
ppăărinrinţţilorilor şşi ai a
consilierilor locali.consilierilor locali.

c) Identificareac) Identificarea
persoanei cupersoanei cu
competencompetenţţee îînn
realizarea studiuluirealizarea studiului
de fezabilitate.de fezabilitate.

d) Implicaread) Implicarea
îîntregului personalntregului personal
al gral grăădinidiniţţei.ei.

a) Asigurarea bugetuluia) Asigurarea bugetului
necesar pentru lucrnecesar pentru lucrăări deri de
reparareparaţţiiii şşi investii investiţţii.ii.

b) Reabilitarea clb) Reabilitarea clăădiriidirii şşii
a aparatelor de joca aparatelor de joc şşii
construirea unui terenconstruirea unui teren
pentru sport.pentru sport.

c) Obc) Obţţinerea de fonduriinerea de fonduri
nerambursabile.nerambursabile.

a) Colaborare cua) Colaborare cu
PrimPrimăăriaria şşii
I.S.J..I.S.J..

b) Dezvoltareab) Dezvoltarea
relarelaţţiilor cuiilor cu
parteneriparteneri
extrabugetari.extrabugetari.

c) Menc) Menţţinereainerea
unui climat deunui climat de
colaborarecolaborare şşii
lucrulucru îîn echipn echipăă
îîn cadruln cadrul
colectivului.colectivului.

20162016--20202020a)a) ÎÎntocmireantocmirea şşii
transmiterea latransmiterea la
timp a adreselortimp a adreselor şşii
notelor denotelor de
fundamentarefundamentare
privitor la clprivitor la clăădireadirea
instituinstituţţieiiei şşii
aparatelor de joc.aparatelor de joc.

b) Realizarea unuib) Realizarea unui
studiu destudiu de
fezabilitate pentrufezabilitate pentru
obobţţinerea deinerea de
fondurifonduri
nerambursabile.nerambursabile.

c) Reorganizareac) Reorganizarea
spaspaţţiului pentruiului pentru
asigurareaasigurarea
funcfuncţţionalitionalităţăţiiii
acestuia.acestuia.

a) Implicareaa) Implicarea
directoruluidirectorului şşi ai a
consiliului deconsiliului de
administraadministraţţie.ie.

b)b)
ResponsabilizareaResponsabilizarea
ppăărinrinţţilorilor şşi ai a
consilierilor locali.consilierilor locali.

c) Identificareac) Identificarea
persoanei cupersoanei cu
competencompetenţţee îînn
realizarea studiuluirealizarea studiului
de fezabilitate.de fezabilitate.

d) Implicaread) Implicarea
îîntregului personalntregului personal
al gral grăădinidiniţţei.ei.



66.. CreareaCrearea unuiunui
climatclimat dede siguransiguranţăţă
fizicfizicăă şşii psihicpsihicăă
pentrupentru beneficiaribeneficiariii
actuluiactului dede educaeducaţţiie.e.

a) Delimitareaa) Delimitarea
condicondiţţiiloriilor
favorabile de celefavorabile de cele
nefavorabilenefavorabile
pentru prepentru preşşcolari,colari,
ppăărinrinţţii şşii
personalulpersonalul
grgrăădinidiniţţei.ei.

b) Desfb) Desfăşăşurareaurarea
programului deprogramului de
sprijin a copiilorsprijin a copiilor
cu nevoi specialecu nevoi speciale
la cabinetul dela cabinetul de
consiliere psihoconsiliere psiho--
pedagogicpedagogicăă şşii
logopedie.logopedie.

c) Elaborare dec) Elaborare de
planuri deplanuri de
intervenintervenţţieie
personalizatpersonalizatăă..

d) Inid) Iniţţiereiere şşii
formareformare îînn
negociereanegocierea
conflictelor.conflictelor.

a) Susa) Susţţinereainerea
sociosocio--afectivafectivăă aa
copiilor cu nevoicopiilor cu nevoi
speciale de cspeciale de căătretre
totoţţi cei implicai cei implicaţţii îînn
actul educaactul educaţţional,ional,
inclusivinclusiv
prepreşşcolarii.colarii.

b) Propunereab) Propunerea
crecreăării de noirii de noi
posturi de personalposturi de personal
administrativ.administrativ.

c) Menc) Menţţinereainerea îînn
gradinigradiniţăţă aa
personalului dejapersonalului deja
format.format.

a) Realizareaa) Realizarea
reparareparaţţiilor necesare, aiilor necesare, a
igienizigienizăăriirii
corespunzcorespunzăătoare.toare.

b) Asigurareab) Asigurarea
alimentaalimentaţţieiiei
diversificate la grupelediversificate la grupele
cu program prelungit.cu program prelungit.

c) Continuareac) Continuarea
programului “Lapteprogramului “Lapte--
Corn”.Corn”.
d) Dotarea bloculuid) Dotarea blocului
alimentaralimentar şşi ai a
cabinetului medical.cabinetului medical.

e)e) ÎÎmbogmbogăţăţirea bazeiirea bazei
materiale de lamateriale de la
cabinetul de consilierecabinetul de consiliere
psihopedagogicpsihopedagogicăă şşii
logopedie.logopedie.

f) Dotarea biblioteciif) Dotarea bibliotecii
cu literatura decu literatura de
specialitate privitor laspecialitate privitor la
copiii cu problemecopiii cu probleme
speciale.speciale.

a) Solicitareaa) Solicitarea
ajutoruluiajutorului
specialispecialişştilor,tilor,
atunci catunci câând estend este
cazul.cazul.

b) Implicareab) Implicarea
PrimPrimăăriei pentruriei pentru
ajutor suplimentar.ajutor suplimentar.

c) Colaborare cuc) Colaborare cu
mediculmedicul şşcolar.colar.

d) Implicaread) Implicarea
consilieruluiconsilierului
psihopedagogicpsihopedagogic şşii
logopedului pentrulogopedului pentru
colaborarecolaborare îînn
derulareaderularea
planurilor deplanurilor de
intervenintervenţţieie
personalizatpersonalizatăă..

e) Invitareae) Invitarea
specialispecialişştilortilor
pentru inipentru iniţţiereiere îînn
managementulmanagementul
conflictelor.conflictelor.
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e) Invitareae) Invitarea
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pentru inipentru iniţţiereiere îînn
managementulmanagementul
conflictelor.conflictelor.



77.. IdentificareaIdentificarea dede
surse noi desurse noi de
finanțare șifinanțare și
gestionarea celorgestionarea celor
existente cât maiexistente cât mai
eficienteficient

a) Depistareaa) Depistarea
ccăăilor de rezolvareilor de rezolvare
a probelmelora probelmelor
neprevneprevăăzute.zute.

b)b) ÎÎnaintareanaintarea
demersurilordemersurilor
necesare obnecesare obţţineriiinerii
finanfinanţăţărilor.rilor.

a)a) ImplicareaImplicarea şşii
responsabilizarearesponsabilizarea
ConsiliuluiConsiliului dede
administraadministraţţieie alal
grgrăădinidiniţţeiei..

b)b) ImplicareaImplicarea
cadrelorcadrelor didacticedidactice
îînn depistareadepistarea
posibilelorposibilelor sursesurse dede
finanfinanţţareare
extrabugetarextrabugetarăă..

cc)) FuncționalitateFuncționalitate
AsociaAsociaţţieiiei
PPăărinrinţţilorilor..

a) Cheltuireaa) Cheltuirea
sumelor bugetaresumelor bugetare
şşi extrabugetare cui extrabugetare cu
raraţţionalitate.ionalitate.

b) Depunereab) Depunerea
sumelorsumelor
extrabugetareextrabugetare îînn
cont bancar.cont bancar.

c) Proiectareac) Proiectarea
bugetului pentrubugetului pentru
anulanul şşcolarcolar
urmurmăătortor îîn cadruln cadrul
Consiliului deConsiliului de
administraadministraţţie.ie.

a)a) RealizareaRealizarea uneiunei
prospecprospecţţiuniiuni
printreprintre agenagenţţiiii
economicieconomici,,
societsocietăţăţileile
comercialecomerciale
deschisedeschise sussusţiţineriinerii
financiarefinanciare aa
grgrăădinidiniţţeiei..

b)b) SolicitareaSolicitarea
specialispecialişştilortilor îînn
domeniuldomeniul financiarfinanciar
pentrupentru îîndrumarendrumare..

c)c) SolicitareaSolicitarea
PrimPrimăărieiriei caca
ordonatorordonator principalprincipal
dede creditecredite îînn
îîndrumarendrumare,,
colaborarecolaborare şşii
alocarealocare
bugetarbugetarăă..AccesareAccesare
aa dede fondurifonduri
structuralstructural prinprin
proiecteproiecte strategicestrategice..

20162016--20202020a)a) ImplicareaImplicarea şşii
responsabilizarearesponsabilizarea
ConsiliuluiConsiliului dede
administraadministraţţieie alal
grgrăădinidiniţţeiei..
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cc)) FuncționalitateFuncționalitate
AsociaAsociaţţieiiei
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administraadministraţţie.ie.

a)a) RealizareaRealizarea uneiunei
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printreprintre agenagenţţiiii
economicieconomici,,
societsocietăţăţileile
comercialecomerciale
deschisedeschise sussusţiţineriinerii
financiarefinanciare aa
grgrăădinidiniţţeiei..

b)b) SolicitareaSolicitarea
specialispecialişştilortilor îînn
domeniuldomeniul financiarfinanciar
pentrupentru îîndrumarendrumare..

c)c) SolicitareaSolicitarea
PrimPrimăărieiriei caca
ordonatorordonator principalprincipal
dede creditecredite îînn
îîndrumarendrumare,,
colaborarecolaborare şşii
alocarealocare
bugetarbugetarăă..AccesareAccesare
aa dede fondurifonduri
structuralstructural prinprin
proiecteproiecte strategicestrategice..



88.. DezvoltareDezvoltare dede
CDSCDS--uriuri, a, a
activitățiloractivităților
extracurriculareextracurriculare
pentru apentru a
rrăăspundspundee
nevoilornevoilor
copiilor,copiilor,
părinților,părinților,
societății șisocietății și
pentru a creștepentru a crește
prestigiulprestigiul
grădiniței îngrădiniței în
contextulcontextul
concurențeiconcurenței
dupădupă
descentralizaredescentralizare

a) Prezentareaa) Prezentarea
extinderii CDSextinderii CDS--
urilorurilor îîn cadruln cadrul
ConsiliuluiConsiliului
profesoral.profesoral.

b) Proiectareab) Proiectarea şşii
planificareaplanificarea
acestora dinacestora din
timptimp şşi pei pe
intereseleinteresele şşii
nevoile denevoile de
dezvoltare adezvoltare a
prepreşşcolarilor.colarilor.

c) Popularizareac) Popularizarea
finalitfinalităţăţilorilor
activitactivităţăţiiii
opopţţionaleionale îînn
cadrulcadrul
comunitcomunităţăţiiii
didacticedidactice şşii
locale.locale.

a) Pa) Păăstrareastrarea
profesorilor cuprofesorilor cu
care scare s--a lucrata lucrat
performant.performant.

b) Motivareab) Motivarea
cadrelorcadrelor
didactice sdidactice săă
proiectezeproiecteze şşi si săă
derulezederuleze
activitactivităţăţii
opopţţionale.ionale.

c) Implicareac) Implicarea
ppăărinrinţţilorilor îînn
derularea cuderularea cu
succes asucces a
activitactivităţăţilorilor
opopţţionale.ionale.

a)a) AsigurareaAsigurarea
finanfinanţăţăriirii dede
ccăătretre ppăărinrinţţii
pentrupentru
sussusţţinereainerea
opopţţionalelorionalelor,,
activitățiloractivităților prinprin
AsociațiaAsociația
PărințilorPărinților..
b)b) ÎÎmbogmbogăţăţireairea
bazeibazei materialemateriale
necesarenecesare CDSCDS--
urilorurilor..

c)c) ÎÎmbogmbogăţăţireairea
fonduluifondului dede
carte de lacarte de la
bibliotecabiblioteca
unitunităţăţii.ii.

a) Colaborareaa) Colaborarea
cu C.C.D.cu C.C.D.

b) Colaborareab) Colaborarea
cu profesorii decu profesorii de
specialitate.specialitate.

c) Realizareac) Realizarea
unei relaunei relaţţii deii de
parteneriat cuparteneriat cu
massmass--mediamedia
care scare săă asigureasigure
popularizareapopularizarea
realizrealizăărilor.rilor.
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extracurriculareextracurriculare
pentru apentru a
rrăăspundspundee
nevoilornevoilor
copiilor,copiilor,
părinților,părinților,
societății șisocietății și
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opopţţionale.ionale.
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succes asucces a
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ccăătretre ppăărinrinţţii
pentrupentru
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bazeibazei materialemateriale
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carte de lacarte de la
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unitunităţăţii.ii.
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cu C.C.D.cu C.C.D.

b) Colaborareab) Colaborarea
cu profesorii decu profesorii de
specialitate.specialitate.

c) Realizareac) Realizarea
unei relaunei relaţţii deii de
parteneriat cuparteneriat cu
massmass--mediamedia
care scare săă asigureasigure
popularizareapopularizarea
realizrealizăărilor.rilor.



VII. DESCRIPTORI DE PERFORMANVII. DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂŢĂ

 Raportul de evaluare internRaportul de evaluare internăă al C.E.A.C.al C.E.A.C.
 Portofoliile educatoareiPortofoliile educatoarei şşi al manageruluii al managerului
 FiFişşele de evaluare pentruele de evaluare pentru îîntreg personalul grntreg personalul grăădinidiniţţeiei
 NumNumăărul gradarul gradaţţiilor de merit, premiiloriilor de merit, premiilor şşi distinci distincţţiiloriilor
 Procentul cadrelor didactice care au obProcentul cadrelor didactice care au obţţinut gradele didactice Iinut gradele didactice I şşi IIi II
 NumNumăărul persoanelor care au participat la cursuri de formare continurul persoanelor care au participat la cursuri de formare continuăă
 Diversificarea CDSDiversificarea CDS--urilorurilor
 FinalitFinalităţăţile proiectelorile proiectelor şşi parteneriatelor educai parteneriatelor educaţţionaleionale
 Gradul deGradul de îîmbogmbogăţăţireire şşi meni menţţinere a bazei materialeinere a bazei materiale şşi didacticei didactice
 Prograsul prePrograsul preşşcolarilor, comparativ cu intrareacolarilor, comparativ cu intrarea îîn sistemn sistem şşi iei ieşşirea dinirea din

sistem.sistem.
 Rezultatele obRezultatele obţţinute de aceinute de aceşştia la intrareatia la intrarea îîn clasan clasa 0 și clasa I0 și clasa I..

 Raportul de evaluare internRaportul de evaluare internăă al C.E.A.C.al C.E.A.C.
 Portofoliile educatoareiPortofoliile educatoarei şşi al manageruluii al managerului
 FiFişşele de evaluare pentruele de evaluare pentru îîntreg personalul grntreg personalul grăădinidiniţţeiei
 NumNumăărul gradarul gradaţţiilor de merit, premiiloriilor de merit, premiilor şşi distinci distincţţiiloriilor
 Procentul cadrelor didactice care au obProcentul cadrelor didactice care au obţţinut gradele didactice Iinut gradele didactice I şşi IIi II
 NumNumăărul persoanelor care au participat la cursuri de formare continurul persoanelor care au participat la cursuri de formare continuăă
 Diversificarea CDSDiversificarea CDS--urilorurilor
 FinalitFinalităţăţile proiectelorile proiectelor şşi parteneriatelor educai parteneriatelor educaţţionaleionale
 Gradul deGradul de îîmbogmbogăţăţireire şşi meni menţţinere a bazei materialeinere a bazei materiale şşi didacticei didactice
 Prograsul prePrograsul preşşcolarilor, comparativ cu intrareacolarilor, comparativ cu intrarea îîn sistemn sistem şşi iei ieşşirea dinirea din

sistem.sistem.
 Rezultatele obRezultatele obţţinute de aceinute de aceşştia la intrareatia la intrarea îîn clasan clasa 0 și clasa I0 și clasa I..



IV. DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂIV. DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
 Fişele de evaluare la sfârşit de an pentru personalul angajatFişele de evaluare la sfârşit de an pentru personalul angajat
 Raportul de evaluare interna ARACIPRaportul de evaluare interna ARACIP

 Gradaţiile de merit obţinute şi alte premiGradaţiile de merit obţinute şi alte premiii şi distincţiişi distincţii
 Finalităţi ale parteneriatelor derulateFinalităţi ale parteneriatelor derulate
 Gradul de implicare a Consiliului de Administraţie în luareaGradul de implicare a Consiliului de Administraţie în luarea

deciziilor şi rezolvarea sarcinilordeciziilor şi rezolvarea sarcinilor
 Modul de cheltuire a bugetului proiectatModul de cheltuire a bugetului proiectat

 Fonduri extrabugetare obţinute şi probleme rezolvate cu acesteaFonduri extrabugetare obţinute şi probleme rezolvate cu acestea
 Calitatea şi numărul de implicări şi participări la cursuri şi cercuriCalitatea şi numărul de implicări şi participări la cursuri şi cercuri

de formare continuăde formare continuă
 Respectarea termenilor de execuţie a unor obiectiveRespectarea termenilor de execuţie a unor obiective
 Realizarea diversităţii activităţilor opţionale alese şi realizateRealizarea diversităţii activităţilor opţionale alese şi realizate
 Documentele educatoarei şi manageruluiDocumentele educatoarei şi managerului

40
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 Calitatea şi numărul de implicări şi participări la cursuri şi cercuriCalitatea şi numărul de implicări şi participări la cursuri şi cercuri
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 Documentele educatoarei şi manageruluiDocumentele educatoarei şi managerului



V.MONITORIZAREA ŞI EVALUAREAV.MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA
PROIECTULUIPROIECTULUI

ProiectulProiectul vava fifi monitorizatmonitorizat prinprin planificărileplanificările periodiceperiodice pepe ariiarii curricularecurriculare dede activitateactivitate
didacticădidactică şişi managerialămanagerială şişi evaluărievaluări interneinterne realisterealiste aleale factorilorfactorilor implicaţiimplicaţi..

CEACCEAC--ulul,, ConsiliulConsiliul dede Administraţie,Administraţie, InspectoratulInspectoratul ScolarScolar prinprin pârghiipârghii specificespecifice vorvor
constataconstata periodicperiodic măsuramăsura înîn carecare sese realizeazărealizează ţinteleţintele strategicestrategice şişi vorvor interveniinterveni pentrupentru
reglareareglarea demersurilordemersurilor..

FiecareFiecare domeniudomeniu funcţionalfuncţional vava fifi analizatanalizat şişi sese vava interveniinterveni inin stabilireastabilirea priorităţilorpriorităţilor lala
unun momentmoment datdat..

RealizărileRealizările sausau nerealizărilenerealizările planuluiplanului dede dezvoltaredezvoltare instituţionalăinstituţională sese vorvor regăsiregăsi înîn
analizaanaliza managerialămanagerială semestrialăsemestrială şişi vorvor fifi aduseaduse înîn discuţiadiscuţia consiliuluiconsiliului profesoralprofesoral alal
grădiniţeigrădiniţei..

PrincipalaPrincipala gijăgijă înîn monitorizaremonitorizare vava fifi urmărireaurmărirea impactuluiimpactului asupraasupra grupurilorgrupurilor ţintăţintă
căroracărora nene adresămadresăm şişi lala carecare nene raportămraportăm::preşcolarii,preşcolarii, părinţii,părinţii, cadrelecadrele didacticedidactice sisi
nedidactice,nedidactice, comunitateacomunitatea localălocală şişi parteneriipartenerii dede proiecteproiecte pentrupentru aa corectacorecta dindin mersmers
eventualeleeventualele ddiisfuncţiisfuncţii..

EvaluareaEvaluarea finalăfinală aa proiectuluiproiectului sese vava faceface prinprin măsurareamăsurarea graduluigradului dede realizarerealizare aa
descriptorilordescriptorilor stabiliţistabiliţi..
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ProiectulProiectul vava fifi monitorizatmonitorizat prinprin planificărileplanificările periodiceperiodice pepe ariiarii curricularecurriculare dede activitateactivitate
didacticădidactică şişi managerialămanagerială şişi evaluărievaluări interneinterne realisterealiste aleale factorilorfactorilor implicaţiimplicaţi..

CEACCEAC--ulul,, ConsiliulConsiliul dede Administraţie,Administraţie, InspectoratulInspectoratul ScolarScolar prinprin pârghiipârghii specificespecifice vorvor
constataconstata periodicperiodic măsuramăsura înîn carecare sese realizeazărealizează ţinteleţintele strategicestrategice şişi vorvor interveniinterveni pentrupentru
reglareareglarea demersurilordemersurilor..

FiecareFiecare domeniudomeniu funcţionalfuncţional vava fifi analizatanalizat şişi sese vava interveniinterveni inin stabilireastabilirea priorităţilorpriorităţilor lala
unun momentmoment datdat..

RealizărileRealizările sausau nerealizărilenerealizările planuluiplanului dede dezvoltaredezvoltare instituţionalăinstituţională sese vorvor regăsiregăsi înîn
analizaanaliza managerialămanagerială semestrialăsemestrială şişi vorvor fifi aduseaduse înîn discuţiadiscuţia consiliuluiconsiliului profesoralprofesoral alal
grădiniţeigrădiniţei..

PrincipalaPrincipala gijăgijă înîn monitorizaremonitorizare vava fifi urmărireaurmărirea impactuluiimpactului asupraasupra grupurilorgrupurilor ţintăţintă
căroracărora nene adresămadresăm şişi lala carecare nene raportămraportăm::preşcolarii,preşcolarii, părinţii,părinţii, cadrelecadrele didacticedidactice sisi
nedidactice,nedidactice, comunitateacomunitatea localălocală şişi parteneriipartenerii dede proiecteproiecte pentrupentru aa corectacorecta dindin mersmers
eventualeleeventualele ddiisfuncţiisfuncţii..

EvaluareaEvaluarea finalăfinală aa proiectuluiproiectului sese vava faceface prinprin măsurareamăsurarea graduluigradului dede realizarerealizare aa
descriptorilordescriptorilor stabiliţistabiliţi..


