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Motto:

‘’SA NU-I EDUCAM PE COPII PENTRU
LUMEA DE AZI. ACEASTA LUME, CAND EI VOR FI
MARI, NU VA MAI EXISTA SI NIMIC NU NE VA
PERMITE SA STIM CUM VA FI LUMEA LOR.
ATUNCI SA-I INVATAM SA SE ADAPTEZE.’’

MARIA MONTESSORI

2

Gradinita cu Program Prelungit Nr.1 si Gradinita cu Program Normal din orasul Tg.Frumos
judetul Iasi ,un nume de referinţă în învăţământul preprimar poate fi considerată imaginea
performanţei şcolare.
Am realizat proiectul planului de dezvoltare instituţională care constituie în acelasi
timp oferta noastră educaţională. Ce am urmărit prin aceasta?
În primul rând:

1. Ce am fost?
În primul rând am fost:

, o gradinita cu program prelungit unde am crescut, o data cu timpul,în toate
componentele, indeosebi cele valorice .
O gradinita cu program normal, cu doua locatii:o locatie in zona deal si o locatie in zona
vale a orasului.
2. Ce suntem?
suntem o gradiniță performanta dorită de populaţia şcolară;
suntem un colectiv a cărui principală călitate este dorinţa de foarte bine materializată prin
muncă, printr-o muncă asiduă, dăruită idealurilor de performanţă;
suntem copiii care ştiu că vor pasi cu încredere în scoala spre Clasa pregatitoare.
suntem consecvenți în a acționa cu dăruire profesională și corectitudine;
suntem noi, Gradinita cu Program Prelungit nr.1 TG.FRUMOS(PJ),
Gradinita cu Program Normal TG.FRUMOS (AR).

3. Ce vom fi?
vom fi viitorul aşa cum îl visăm;
vom fi cei ce vor semăna în continuare educaţia bunului simţ şi al dorinţei de foarte
bine.
vom fi mereu pe direcţia cea bună pentru îndeplinirea obiectivelor pe care ni
le-am propus.
vom parcurge un drum ascendent spre perfecţionarea procesului de învăţămînt, că
rezultat al acţiunilor convergente ce vor avea la îndemână trei elemente esenţiale:
prescolarii, părinţii şi călitatea a tot ceea ce întreprindem, că o garanţie a durabilităţii
realizării scopului propus.
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ARGUMENT

Procesul educațional de astăzi ne-a creat convingerea că cele
mai multe probleme ale copiilor sunt datorate,în mare parte,
multiplelor schimbări care au condus la crearea unei crize în
sistemul educațional.
Dinamica schimbărilor în educație constituie o tendință
comună pe plan european și chiar mondial, manifestându-se la
nivelul politicilor educationale. Forma cea mai frecventa de
manifestare fiind reforma invățământului.
Provocarea majoră pentru educație este aceea de a face față
în sens pozitiv schimbarii, de a tranzita fără probleme pasajul
dintre era moderna și postmoderna. Societatea contemporană
supune copilul unui sistem de stimulari intensive ale căror influente
puternice nu pot fi “ameliorate” decat în cadrul unor activitati care
se desfasoara în institutii prescolare, cu personal calificat care
oferă alternative educationale accesibile preșcolarilor.
Orice educator este constient de efortul depus de fiecare copil
pentru a patrunde într-o lume în care nu are loc “rezervat” și că va
trebui sa lupte pentru a și- l ocupa. Invatamantul prescolar
raspunde unei nevoi de necontestat și anume nevoia de educație a
copiilor intr-o societate în care familia este extrem de ocupata iar
gradinita trebuie sa gaseasca acele resurse care sa raspunda
cerintelor actuale. Ancorandu-ne în actualitate și modern trebuie
că noi, educatoarele, sa ne asumam datoria profesionala de a ne
adapta timpurilor, nevoilor, nivelului copiilor și familiei și de a
concepe cu mult curaj un proiect de dezvoltare institutional pe
termen scurt, mediu și lung, proiect care se vrea un raspuns
concret la nevoile copilului, ale parintelui, ale educatorului, ale
societatii.
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Obiectivul general al acestui proiect este de a depista,
semnaliza, propune, evalua nevoile copilului și de a implementa
strategii pertinente în intreaga activitate manageriala la nivelul
Gradinitei P. P. Nr.1 si Gradinita cu P.N.Tg.Frumos. Traiectoria
educationala se va desfasura pe un parcurs evolutiv-progresiv care
să asigure copiilor toate conditiile pentru o dezvoltare sănătoasă și
armonioasă.În acest sens ne-am propus căașteptările noastre sa
rezoneze cu cele ale parintilor și totodata sa dezvoltam o implicare
crescanda a familiei și comunitatii locale în sustinerea și
gestionarea actului educational.
Optimismul degajat de membrii colaboratori ai acestui
proiect educational este un argument forte în realizarea cu success
a tuturor obiectivelor propuse:
descentralizarea sistemului scolar, cresterea autoritii
decizionale a conducerii unitatii, în domeniile financiar, al
resurselor umane, curricular și al dezvoltarii generale ale
celor doua gradinite;
formarea continua a personalului didactic din gradinitele
noastre;
transformarea cadrului didactic în manager al situațiilor de
învățare ce au drept actor principal copilul și perfecționarea
continuă a procesului instructiv – educativ;
Transformarea comunităţii locale într-un partener activ,
implicat efectiv în viaţa unităţii şcolare.
Echipa de proiect
Proiectul de dezvoltare instituţională este rezultatul muncii
unui colectiv fiind expresia unei analize, gândiri şi decizii colective,
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a unui efort de echipă aflat într-un continuu proces de invăţare.
La nivelul gradinitei prin Dispoziţia zilnică a directorului s-a
constuit echipa de lucru pentru elaborarea Planului de dezvoltare
instituţională pe termen mediu al Gradinitei cu Program Prelungit
Nr.1 si Gradinitei cu Program Normal din orasul Tg.Frumos cu
următoare componenţă:
- directorul gradinitei
– prof. Ciobanu Daniela
- responsabil proiecte educative – ed. Buiciuc Cristina
-prof. Agafitei Violeta
- responsabil comisia metodică –educ.Stefan Elena –GPP
-educ.Borta Irina – GPN
-

administrator financiar
- ec.Ionita Mihaela
membru C.A. din partea GPP – educ.Trifan Geta
membru C.A.din partea GPN – ed.Agafitei Violeta
reprezentantul părinţilor de la GPP – Agape Luiza
reprezentantul parintilor de la GPN – Harpa Lacramioara
reprezentant CEAC – primarie – Jalba Armin
reprezentantul primarului – Bodrug Lucian

- reprezentantul Consiliului local – Valianu George

Principalele sarcini ale acesteia sunt: supravegherea şi
coordonarea întregului proces de elaborare a PDI, aprobarea
informaţiei care este inclusă în proiectul PDI şi luarea deciziilor cu
privire la priorităţi şi obiective.
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I. STRATEGIA
DIAGNOZA MEDIULUI INTERN și EXTERN

1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A UNITATII:
Denumirea unitatii: Gradinita cu Program Prelungit Nr.1 Tg.Frumos – cu
juridical;

personalitate

Gradinita cu Program Normal Tg.Frumos – arondata
Adresa: Str.Petru Rares nr.13 C – corp A
Str. 1 Mai nr.2 - corp B
Str. Tudor Vladimirescu nr.6 – corp C
Tipul unitatii: program prelungit si program normal
Programul gradinitei: 6,30 – 19 - doua schimburi – GPP
6,00- 14 – un schimb si 7,30-13 un schimb - GPN
Limba de predare: limba romana

2. REPERE GEOGRAFICE:
Gradinita cu Program Prelungit este situata în partea de est a orasului in imediata
vecinatate cu Spitalul Orasenesc.
Gradinita cu Program Normal corp B este vecina cu Gradinita cu Program Prelungit,
ambele sunt in partea de est a orasului, adica aproape de centru.
Gradinita cu Program Normal – corp C este situate in zona Pietii Agroalimentare a
orasului.

3. CULTURA ORGANIZATIONALA:
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Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: cooperare,
munca în echipă, respect reciproc, ataşament faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de
exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. Se întâlnesc şi căzuri
de elitism profesional, individualism, competiţie, rutină, conservatorism, automulţumire.
Consiliul de Administratie al gradinitei a elaborat Regulamentul Intern care cuprinde
norme cu privire la personalul din unitate, la preșcolari și la parintii acestora.
În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare, am putea spune că este un climat
deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este
un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale,
de respect şi de sprijin reciproc.
Directorul este deschis şi ascultă sugestiile colegelor, face aprecieri frecvente şi sincere la
adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control
strict birocratic.Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita
cădrelor didactice.
Cultura organizationalã în unitatea noastrã de învãtãmânt are valente multiple. Având
în vedere numãrul de cădre didactice (19 ) și de prescolari (314 ), posibilitãtile de dezvoltare ale
creativitãtii individuale prin acceptarea unor noi concepte, roluri sau modele exemplare au o larga
paleta de manifestare, atât în cădrul colectivului de cădre didactice cât și în cel al grupurilor de
prescolari.
 în gradinita se organizeazã manifestãri și cu alte prilejuri (8 Martie, 1 Iunie, 25
Decembrie, Ziua gradinitei 26 noiembrie - si altele cum ar fi concursuri faza pe judet .Micul Sanitar si Micul Pieton..
 la nivelul grupelor de copii activitatea se desfãsoarã în conditii moderne din punct de
vedere material și cu afectiune în relatia educatoare-copil. Aspectul emotional,
cunoasterea, aprecierea afectivã, întelegerea particularitãtilor de vârstã și
comportament se ridicã la nivelul noilor cerinte promovate de reforma din
învãtãmânt.
 relatia copil-copil are de multe ori aspecte contradictorii. Problema de adaptare
specificã noilor veniti în gradinita le cere acestora un timp mai îndelungat pentru a se
cunoaste reciproc, a-si analiza sentimentele, dorinte, afinitãtile comune și a se integra
în organizatie. Lucrul acesta nu înseamnã o uniformizare a intereselor copiilor și lasã
loc creativitãtii personale, manifestãrilor individuale, aprecierilor valorice pozitive sau
negative.
Astfel ,prima conditie a dezvoltarii organizationale pe care am avut-o în vedere în
formarea unei culturi puternice a fost aceea de a cunoaste și identifica tipul de cultura existent.în
urma unei analize pertinente s-a constatat, că pentru organizatia noastra se potriveste cel mai
bine cultura de tip sarcina.
 Acest tip de cultura este centrat pe exercitarea sarcinii și orientat spre persoana;
 Sarcinile sunt distribuite în raport cu potentialul individual,acesta fiind valorificat la
maxim;
 Din analiza datelor, în organizatie exista o stare de echilibru și un climat favorabil.
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Sub raport managerial se practica o conducere flexibila și stimulativa, bazata pe valori,
cum ar fi: increderea în echipa, în căpacitatile ei creative și de autocontrol. cădrele didactice
se simt implicate stimulativ în procesul actului didactic și totodata au incredere în organizatie.

4 .DIAGNOZA MEDIULUI INTERN și EXTERN

1) Informatii de tip căntitativ:
a) Resurse umane :
Trăsături căracteristice
Populaţia şcolară
Număr de preșcolari : 312
Număr de grupe : 6 – program prelungit
6 – program normal

 Personalul gradinitei:
 Didactic - 18 cadre
=Titular: 12
=Suplinitor: 6

Nedidactic: 11
Didactic auxiliar:: 2
 Calitatea personalului didactic:
 Calificat: 18
 Cu performanţe în activitatea didactică: 5
9

 Absolvenţi de cursuri de formare/ perfecţionare 5
 Formatori la nivel naţional: - da



 Formatori la nivel local: da
Unitatea noastra a depasit planul de scolarizare (are o căpacitate de 180 de locuri , iar
numarul prescolarilor este în crestere de la an la an.
Cadre didactice
Rezultate obtinute: sunt gradatii de merit 1
Cadre didactice titulare
titulare-

12 dintre care grad didactic I – 7 cadre;
grad didactic II- 6 cadre;
suplinitoare – 5 dintre care definitivat 3 cadre;
didactice debutante

– 2 cadre.

Personal didactic auxiliar:

administrator
financiar
1

Didactic auxiliar:
2

administrator
patrimoniu
1

Personal nedidactic:

10

bucatari
2

norme de
ingrijitoare
6,5
Nedidactic

muncitor spalatorie
1
muncitor
intretinere 1
- paznic 1
Personal sanitar: colaborator - platit de la Primaria oras Tg.Frumos

b. Resurse materiale: la Gradinita cu Program Prelungit


6 sali de grupa,

1 căncelarie + biblioteca,

1 căbinet logopedic

1 căbinet medical,

1 căbinet contabilitate

1 bucatarie

2 Sali de mese

1 cabinet director

1 cabinet administrator patrimoniu
Resurse materiale la Gradinita cu Program Normal( AR )
Starea cladirilor este buna,si corespunzator dotata cu:








Mobilier modern
7 televizoare,
radiocasetofoane si DVD - uri
seturi de jocuri și jucarii,
1 xerox,
2 HP (imprimanta,fax,scanner,copiator)
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3 imprimante
1 DVD
Curte de joaca amenajata cu jocuri si scranciobe mai vechi.

Informatii de tip călitativ:

a) Relatiile intre cătegoriile de personal:
- director – personal:
relatii stabilite democratic, accentul fiind pus pe cooperare,,lucru în echipa,comunicare
deschisa

-educatoare – educatoare
Relatii armonioase , amiable care contribuie la crearea unui ambient relaxant și duce la un
act educativ de călitate;

-educatoare – copil
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Se urmareste egalizarea sanselor în educatie,un invatamint accesibilizat, individualizat
centrat pe copil;

-gradinita – familie
- elaborarea și aplicarea sistematica a proiectelor de parteneriat cu familia și implicarea
acesteia în viata gradinitei

-gradinita scoala:
Desfasurarea unui parteneriat real cu scoala în vederea integrarii cu succes a prescolarilor în
clasa pregatitoare .

b) Mediul social de provenienta al prescolarilor:
•
•
•

Statutul social ridicat al majoritaţii familiilor
Existenta unor familii cu buget limitat;
Copii care provin din familii dezorganizate;

c) Calitatea personalului:
Cadrele didactice sunt bine pregatite din punct de vedere profesional, fapt constatat în
urma inspectiilor frontale și de specialitate, a rezultatelor obtinute, interesul în ceea ce
priveste participarea la cursuri de perfectionare.

d) Managementul unitatii prescolare:
calitatea managementului şcolar

Prioritate a strategiilor şi politicilor de dezvoltare instituţională la nivelul sistemului şi al
unităţii de învăţământ.

 Impactul activităţii lor asupra altor grupuri, comunităţii locale, O.N.G. – uri, firme
particulare etc.


Strategiile şi politicile de dezvoltare instituţională sunt elaborate astfel
încât să aibă un impact pozitiv asupra comunităţii locale;
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Creşterea călităţii actului educaţional reprezintă o prioritate, prin
asigurarea atât a bazei materiale, cât şi a unei atmosfere de înaltă
ţinută morală şi profesională în rândul cădrelor didactice.



Asigurarea educaţiei nonformale preşcolare , prin implicarea
impl
gradiniţei în
diverse programe educaţionale locale, naţionale şi internaţionale.

 Lucrul în echipă la nivelul managementului
o

Echipa managerială actuală, alcătuită din director şi cădre didactice, cu
consultarea profesorului psihopedagog elaboreaz
elaborează
ă instrumente de monitorizare/
evaluare a preşcolarilor, proiecte de acte normative interne.

 Colaborarea cu alţi manageri din afara gradinitelor
o

Unitatea şcolară, prin director şi

cădre didactice, au realizat contracte de

parteneriat cu gradinite jud
judet
et si din tara , cu şcoli, cu instituţii de cultură,.
 Dezvoltarea competenţelor profesionale şi asumarea deciziilor din ce în ce mai
complexe
•

Dezvoltarea competenţelor profesionale, dobândirea de noi competenţe şi
abilităţi, este atât o necesitate personală, cât şi una legică

•
•

Se desfasoara pe baza planului managerial în colaborare cu membrii Consiliului
de Administratie și ai Consiliului Profesoral;
Cadrele didactice sunt organizate în comisii pe probleme

5. Relatii cu comunitatea – parteneri sociali

a) În plan educativ:







I. S. J (sprijin logistic, consiliere , stimulare)
C.C.D.Iasi (sprijin profesional)
Centru de Asistenţă psihopedagogică (prevenirea și corectarea tulburărilor de vorbire ,
testarea preşcolarilor pentru clasa pregătitoare)
Familia (sprijin educaţional, material și financiar).
Şcoala (parteneriat educaţional şi extracurricular)
Organizaţii non-guvernamentale,
guvernamentale, fundaţii, instituţii de artă, cultură, religie.
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b) În plan social:





Primaria Tg.Frumos şi Societatea de „Cruce Roşie "(asistenţă de specialitate , asigura
finanţare concursului „Micul sanitar")
Ministerul de Interne (concursuri tematice , întîlniri cu invitaţi din poliţia rutieră)
P.S.I. (servicii în combaterea şi prevenirea incendiilor)
Mass-media (popularizarea experienţei pozitive)

c) In plan financiar:




I.S.J.Iaşi (consiliere şi sprijin în obţinerea fondurilor)
Primăria orasului Tg.Frumos (alocarea fondurilor pentru investiţii , reparaţii capitale şi de
întreţinere ,dotări cu mijloace fixe )
Agenţii Economici (sponsorizări, dotări, efectuări de lucrări).

6. Analiza SWOT:
In urma analizei din unitate s-au constatat urmatoarele:

1. CURRICULUM
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Interesul cadrelor pentru perfecţionare;

•

- relatii de comunicare si colaborare intre
compartimentele institutiei, transparenta in

•
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CDŞ nu se desfăşoară cu personal
specializat pentru particularităţile de
vârsta ale copiilor;
Folosirea insuficienta a

decizii ;
- existenta unui dialog permanent cu familia ;

•
•

- rezultate foarte bune la testarea copiilor
pentru inscrierea in clasa pregatitoare ;

•

- munca in echipa in pregatirea actiunilor
desfasurate pe plan local sau judetean ;

echipamentelor moderne;
Lipsa unui proiect international de
finantare.
lipsa cabinetului psihologic in cadrul
gradinitei ;
lipsa spatiilor dotate orespunzator
pentru educatia timpurie(copii de 2
ani) ;

- organizarea si participarea la cursuri pentru
formarea continua a tuturor cadrelor
didactice;
- exigenta si flexibilitate in actul managerial ;
- organizarea si desfasurarea de activitati
extracurriculare atractive ;
- modernizarea gradinitei si dotarea cu
obiecte de inventar.
OPORTUNITATI
•
•
•

•
•

•

AMENINTARI

Cadre didactice cu pregatire in
specialitate
Cadre didactice din gradinita care au
elaborat carti de specialitate ,
Cadru didactic membru in Corpul
National de Experti in Management
Educational din aprilie 2012.
multe cereri de inscriere a copiilor in
gradinita
Inclinaţiile artistice ale cadrelor
didactice permit diversificarea CDŞ–
urilor la nivelul unităţii;
Colaborarea cu I.S.J, C.C.D, ,
.

•

parinti foarte ocupati ce nu dau
importanta actului educativ ci numai
celui de ingrijire ;
• inexistenta in zona a unor societati
comerciale profitabile care sa ne
sprijine in desfasurarea actiunilor
propuse ;
• Rutina instalată la unele cadre
didactice.
• Refuzul unor parinti de a colabora cu
profesorul logoped in vederea
rezolvarii problemelor propriilor copii
. numarul mare de copii inscrisi la
grupe.
. infiintarea gradinitelor particulare.

2. RESURSE UMANE
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PUNCTE TARI
•
•

•

•

•

PUNCTE SLABE

Personal didactic calificat 100%
Ponderea cadrelor didactice titulare cu
gradul didactic I si II este de 63% restul
de 37% reprezinta cadre didactice
calificate cu definitivat.
Relatiile interpersonale (educatoareprescolari, educatoare-educatoare,
educatoare – parinti) existente
favorizeaza crearea unui climat
educational deschis, stimulativ;
Exista o buna delimitare a
responsabilitatilor cadrelor didactice
precum si o buna coordonare a
acestora
Personalul nedidactic foarte bine
format pentru servicii sociale si
educationale.-

OPORTUNITATI
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

Personal nedidactic insuficient
Conservatorismul şi rezistenţa la
schimbări a unor cadre didactice

AMENINTARI

disponibilitatea cadrelor didactice de a
participa la întâlniri si activităţi
comune ale cadrelor didactice in afara
orelor de curs favorizează creşterea
coeziunii
Experienta in organizarea unor
schimburi de parteneriate cu
educatoare şi grădiniţe din ţară
Deschiderea catre varietatea
cursurilor de formare si perfecţionare
organizate de CCD,
Relatii de parteneriat real cu
invatatoarele care preiau clasa
pregatitoare de la scoli si parintii.
Preocuparea cadrelor didactice in
elaborarea de carti de specialitate si
instrumente de lucru pentru copii si
educatoare
Interesul parintilor fata de intaintâlniri
frecvente cadre didactice –părinţicopii
Renumele unităţii
Existenta unor punti de colaborare si
comunicare intre gradinita si
comunitatea locala.
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•
•

•
•

Solicitarile parintilor la inscriere
depasesc numarul de locuri
Timpul insufficient acordat de familie
nevoii copilului de a comunica si a
interactiona.
Plata personala a cursurilor de formare
pentru cine a deposit 90 credite.
Scaderea motivatiei personalului
nedidactic pentru o munca de calitate
datorita salarizarii mici, raportata la
volumul de munca ce depaseste norma.

3. RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE
PUNCTE TARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.

PUNCTE SLABE

Mobilier modern
Mijloace audio-video moderne
Unitatea este racordata la internet in
fiecare spatiu educational.
Calculatoare si telefon fax, xerox
Biblioteca dotata cu carti, albume
enciclopedii
Sala de mese
Bucatarie
Spalatorie
Curte mare de joaca
Fonduri obtinute prin ISJ si Primaria

•

•
•
•

Sali de clasa mici (corpul nou de
cladire) si insuficiente cu dubla
functionalitate
Lipsa unei sali multifunctionale
Fonduri insuficiente pentru RK
Insuficienta dotare a spatiilor de
joaca, desi este generos, nu dispune
de accesorii si aparate necesare
petrecerii timpului dejoc in aer liber.

Tg.Frumos
•

Fonduri obtinute prin sponsorizari

OPORTUNITATI
•
•
•
•

AMENINTARI

Descentralizarea si autonomia
institutionala
Gradinita cu personalitate juridica
Parteneriate cu comunitatea locala,
ONG-uri, asociatii
Colaborarea strânsă cu Primăria
orasului Tg.Frumos si cu ISJ Iasi
pentru alocarea fondurilor necesare
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•

•

•

Rata inflaţiei determină
neîncadrarea lucrărilor în sumele
alocate
Existenta unor familii cu buget
limitat conduce la neachitarea la
timp a furnizorilor
Populatia din oras care de multe ori
deterioreaza aparatele de joaca,
gardul, spatiul verde din curtea
gradinitelor, chiar si ferestrele.

4. RELATIILE CU COMUNITATEA
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE
.

•

Colaborarea cu scolile si gradinitele din
imprejurimi desfasurata ritmic si constructiv.

Acţiuni organizate în scop educativ în echipa cu
instituţiile importante (Teatru Magic din
Bacau,Teatrul Aschiuta Iasi ,, scoli si gradinite din
judet si din tara)
• Antrenarea copiilor în competitii de diferite ocazii
o Locale
o Judeţene
o Internaţionale
 Activitati de traditie in parteneriat cu institutii de
cultura si arta
 Exista in derulare proiecte si parteneriate care
contribuie la socializarea copiilor.
 Colaborarea cu parintii si cei interesati de
activitatile noastre prin reteaua de socializare
Facebook.
OPORTUNITATI
•

•

•

•
•
•
•

Diverse domenii de activitate ale părinţilor si
O.N.G-uri care sustin derularea proiectelor
educative
Disponibilitatea si responsabilitatea unor institutii
de a raspunde solicitarilor noastre in a sprijini
unitatea (primarie, biserica, politie, institutii
culturale)
Interesul scolilor de a-si prezenta oferta
educationala
Cadrul legal generat de descentralizare in judetele
pilot;
Proiectele educative propuse spre derulare;
Prezentarea ofertei in fata comunitatii.
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. Insuficienta implicare a parintilor in actul
educational si administrativ, datorita
situatiei materiale si sociale a acestora;
.Slaba implicare si reticenta societatilor
comerciale si economice de a efectua
sponsorizari.

AMENINTARI
•

Programul de lucru al părinţilor
poate conduce la slaba
implicare a acestora în viaţa şi
activităţile copiilor

•

Lipsa fondurilor financiare poate
ingreuna realizarea si promovarea
proiectelor si parteneriatelor.

In urma analizei SWOT s-au desprins urmatoarele optiuni strategice:

Strategia actuala este elaborata pe un termen de 4 ani, dar acest termen este variabil,
eventualelor schimbari, etape intermediare, urmand a fi detaliate in planul operativ.

OPTIUNI MINIMALE

OPTIUNI MAXIMALE

DEZVOLTAREA CURRICULARA

DOMENIUL CURRICULAR



Dezvoltarea educatiei timpurii pentru
toti prescolarii;
 Formarea personalitatii copilului
respectand, pe de o parte curriculum
prescolar si pe de alta parte, nivelul si
ritmul propriu de dezvoltare al
prescolarului;
 Inzestrarea copilului cu acele
cunostinte, capacitati care sa stimuleze
raportarea efectiva si creativa la
mediul social si cultural, si care sa-i
permita continuarea educatiei;
 Desfasurarea unor activitati optionale
in concordanta cu decizia parintilor si
aptitudinile copiilor:
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE



DOMENIUL RESURSELOR UMANE



Imbinarea formarii externe cu cea
interna realizata in gradinita;
 Autoformarea prin intermediul
studiului:
 Accentul pus pe intarirea performantei
ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE SI
DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE


Achizitionarea de produse si
echipamente doar dupa verificarea
preturilor, studiu de piata, negocieri si
obtinerea de facilitati pentru unitate;
 Actiuni de diminuare a cheltuielilor;
 Achizitionarea unui sistem de siguranta
care sa poata detecta intrusii;
 Modernizarea parcului de joaca;
 Amenajarea unei sali multifunctionale;
DEZVOLTAREA RELATIILOR COMUNITARE


Formarea personalitatii prescolarului in
vederea integrarii optime in regimul
activitatilor scolare si dobandirea
aptitudinilor de scolaritate;



Desfasurarea unui act educativ de
calitate in urma stagiilor de
perfectionare care sa se reflecteze in
rezultatele obtinute de prescolari.

DOMENIUL RESURSELOR FINANCIARE

Asigurarea unor conditii optime de securitate,
invatare si joaca pentru toti prescolarii

DOMENIUL RELATIILOR COMUNITARE


Implicare si punere in contacte a
tuturor membrilor comunitatii
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O stransa si eficienta colaborare cu toti
factorii implicati in desfasurarea





educative (educatori, parinti,
prescolari,autoritati locale);
Consolidarea echipei pentru o cat mai
buna comunicare, colaborare,
parteneriat;
Organizarea unor activitati
extracurriculare in parteneriat cu toti
factorii educationali
Identificarea, sensibilizarea si
implicarea unor agenti economici sau
oameni de afaceri in actiuni benefice
gradinitei

procesului educativ-administrativ
(agenti economici, parinti, biserica,
autoritati locale)

VIZIUNE:


Gradinita cu Program Prelungit, Nr.1 si Gradinita cu Program
Normal(AR) este o institutie publica a cărei viziune este de a asigura cadrul
propice desfăşurării unui învatamant de calitate, pentru a oferi noi şi
importante avantaje educaţionale prescolarilor,
de a consolida rolul
gradinitei că prima treapta de educaţie şi învăţământ, că centru de resurse
educaţionale pentru comunitate, de a asigura educaţiei o călitate europeană
prin procesul de învăţământ, de a forma viitori scolari activi şi creativi,
căpabili să se integreze cu succes în activitatea scolara
.
VIZIUNEA GRADINITEI:
‘’DEZVOLTAREA POTENTIALULUI LATENT AL FIECARUI COPIL SI
DEZVOLTAREA CAPACITATII ACESTUIA DE A-SI CUNOASTE
ABILITATILE INTELECTUALE, FIZICE, EMOTIONALE SI SOCIALE CA O
BAZA DE FORMARE A UNEI PERSONALITATI PUTERNICE, CAPABILA SA
SE ADAPTEZE UNOR SITUATII INEDITE’’.






MISIUNE:
Unitatea noastra isi propune sa dezvolte o cultura de tip retea care sa promoveze
valori și credinte impartasite de educatori, elevi și parinti, punand accentul pe
dezvoltarea individuala a personalitatii prescolarilor.
Invatarea trebuie centrata pe copil, ingloband metode participativ-active, garantand
astfel parintilor că educatia copiilor lor se face intr-un mediu sigur, intr-o formare
personala permanenta .
Prezentarea unei oferte educationale viabila, atragatoare și credibila.
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MISIUNEA GRADINITEI:
“ORGANIZAREA SI DESFASURAREA DE ACTIVITATI CU CARACTER FORMULATIV,
CENTRATE PE COPIL, SA OFERE ACESTUIA CADRUL OPTIM DE DEZVOLTARE PLENARA
SI IN ACELASI TIMP INFORMATIILE NECESARE FIECARUI NIVEL DE DEZVOLTARE,
PRIMESTE SI DEPRINDERILE CORESPUNZATOARE.
-

IN GRADINITA SE DEZVOLTA COMPETENTELE FUNCTIONALE ESENTIALE PENTRU
INTEGRARE OPTIMA IN ACTIVITATEA SCOLARA, COMUNICAREA, STIMULAREA
INTELIGENTEI, A GANDIRII, A CREATIVITATII, FORMARE DE DEPRINDERI DE MUNCA
INTELECTUALA, DEPRINDERI PRACTICE, FIZICE.

-

GRADINITA CULTIVA LA COPII EXPRESIVITATI SI SENSIBILITATI IN SCOPUL IMPLINIRII
PERSONALE.

-

GRADINITA LE DEZVOLTA COPIILOR SENTIMENTUL DE APARTENENTA LA O
COMUNITATE.

-

GRADINITA II INVATA PE COPII CUM SA-SI PROTEJEZE PROPRIA SANATATE SI
SIGURANTA PERSOANEI.

-

GRADINITA II AJUTA PE COPII SA CUNOASCA FENOMENELE CARE AU LOC IN MEDIUL
INCONJURATOR, SA LE INTELEAGA SI SA INTERACTIONEZE CU MEDIUL.

-

GRADINITA LE DEZVOLTA COPIILOR DORINTA DE CUNOASTERE PERMANENTA SI DE
INSTRUIRE PERMANENTA, - EDUCATIA PERMANENTA FIIND CHEIA SUCCESULUI.

-

GRADINITA II INVATA PE COPII SA RESPECTE SI SA PROMOVEZE ADEVARATELE VALORI
NATIONALE.

PARTENERI

EDUCATIONALI:



Inspectoratul Scolar Judetean Iasi



Casa Corpului Didactic



Familiile prescolarilor



Primaria orasului Tg.Frumos



Servicii Specializate PSI si Pompieri-sectia Tg.Frumos



Centrul de Resurse pentru Educatie si Dezvoltare Tg.Frumos



Azilul de batrani “Cuvioasa Parascheva” Tg.Frumos






Politia oras Tg.Frumos
Biblioteca Oraseneasca Tg.Frumos
Bisericile din oras
Teatrul ‘Aschiuta” Iasi
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Teatrul ‘Magic “ Bacau
Intreprindere individuala Impuscatu Emil – optional dans pentru copii
Teatrul muzical Teodor Munteanu P.F. - Iasi
Scoala Gimnaziala ‘Ion Creanga” Tg.Frumos
Scoala Gimnaziala ‘ Garabet Ibraileanu” Tg.Frumos
Unitati scolare din toata tara.

VALORI CHEIE:

Deschidere:
la nou
în relaţiile interumane
către practici europene
pentru parteneriat
Echipă
învăţăm să dezvoltăm împreună, prin experienţa noastră individuală
Dezvoltare personală
prin formare şi perfecţionare continuă prin CCD
inscriere la cursuri universitare si postuniversitare de master;
Eficienţă
în concordanţă cu cerinţele comunităţii locale
la standarde de înaltă călitate
exprimată prin efort şi rezultate
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TINTE STRATEGICE:

Tinta 1:

Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale pentru promovarea unui învăţământ
modern;



Curriculum: - utilizarea de soft educaţional adecvat curriculum
curriculum-ului
ului şcolar;



Resurse umane: - adaptarea metodelor didactice la noile tehnologii informaţionale;
- promovarea şi încurajarea activităţii în echipă;



Baza materială şi financiară
inanciară – accesarea de fonduri prin participarea la fonduri de finanţare
şi prin mărirea contribuţiei comunităţii locale, că urmarea a adecvării ofertei de şcolarizare la
nevoile acesteia;


Relaţii comunitare
comunitare: - diversitatea şi extinderea relaţiilor cu partenerii
rtenerii educaţionali
atât la nivel local cât şi la nivel regional

Tinta 2:

Asigurarea accesului egal şi sporit al copiilor spre cunoaştere şi acţiune
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Curriculum: - realizarea de planuri de intervenţie pentru copii hiperactivi;

- introducerea strategiilor didactice specifice educaţiei de tip incluziv


Resurse umane:
- inscrierea tuturor copiilor, inclusiv a celor cu dizabilităţi şi a celor de etnie rromă;
- respectarea numărului de copii înscriţi la grupă;

- pregătirea educatoarelor în domeniul educaţiei de tip incluziv:



Baza materială şi financiară – continuarea procesului de informatizare a unităţii
prinachiziţionarea de computere, soft-uri educaţionale;
Relaţii comunitare: - dezvoltarea parteneriatului cu autorităţile locale,familia,biblioteca,
politia, formatia locala de pompieri, școlile din oras, bisericile dni oras, ONG-uri,
.Tinta 3:

Reconsiderarea managementului şcolar din perspectiva descentralizării şi a creşterii
autonomiei unităţii:



Curriculum: - abordarea unui model educaţional atractiv;
- organizarea flexibilă a activităţii didactice;



Resurse umane: - ridicarea călităţii demersului didactic, ca urmarea a dezvoltării
profesionale (studiu individual, participare la cursuri de perfecţionare);
- implicarea în proiecte educaţionale;
- crearea echipelor de lucru;



Baza materială şi financiară – realizarea unui spaţiu educaţional deosebit
(achiziţionare de jocuri, jucării, a unui spatiu de joaca in curtea gradinitei etc.);
- gestionarea eficientă a resurselor financiare;



Relaţii comunitare: - identificarea potenţialilor sponsori; colaborare cu Primăria
25

şi Consiliul local.
Tinta 4:

Dezvoltarea și implementarea de proiecte europene de parteneriat școlar



Curriculum:punerea în practică a unui proiect Comenius



Resurse umane: schimburi de experiență cucadre didactice implicate în proiecte
educaționale internaționale pentru îmbogățirea experienței profesionale



Baza materială și financiară: realizarea unui buget realist pentru a putea accesa un
proiect Comenius
Relații comunitare: susținerea de către comunitatea localăa proiectelor de factură
internaţională, a parteneriatelor educaţionale cu alte unităţi şcolare.

ANALIZA P.E.S.T.
Politic
Gradinita se raporteaza în permanenta prin activitatea cădrelor didactice la schimbrile
impuse de reforma invatamantului incercandu-se accesibilizarea, adaptarea curriculum-ului la
particularitatile de varsta și individuale ale prescolarilor. Echipa manageriala promoveaza un
management centrat pe angajamentul implicativ și pe construirea unei culturi organizationale
bazate pe inovatie și schimbare.

Economic
Spre deosebire de alte unitati scolare , Gradinita cu Program Prelungit 1 si Gradinita cu
Program Normal

Tg.Frumos beneficiaza de o dotare materiala corespunzatoare cerintelor

moderne de viata și educatie, fapt posibil datorita alocarii la timp a fondurilor de către bugetul
local și a folosirii judicioase a fondurilor extrabugetare.în conformitate, unitatea are în vedere
intocmirea de proiecte program în vederea colectarii de fonduri de la diversi agenti economici.
Unitatea noastra a beneficiat de lucrarile de extindere a gradinitei, imprejmuire și R. K. dotarea
cu mese, scaune, saltele si mobilier modern .
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Social
Avandu-se în vedere rata crescuta a somajului, personalul gradinitei vine în intampinarea
nevoilor parintilor oferind copiilor un act educativ de calitate 10 ore /zi, respectiv 4 ore/zi,, timp în
care parintii au posibilitatea gasirii unui loc de munca.În consecinta, plata contributiei zilnice se
stabileste de comun acord în cadrul comitetului de parinti si aprobat in sedinta Consiliului de
Administratie, urmarindu-se realizarea unui echilibru intre veniturile familiei și pretul pietei.

Tehnologic
Ca urmare a aplicarii chestionarelor familiilor ai căror copii frecventeaza gradinita a
reiesit că aproximativ 5% din acestea au conditii precare de locuit. Astfel, o parte din aceste
familii , nu au acces la călculatoare, în general nu au acces la informatii. Conducerea gradinitei a
incercat compensarea acestor lipsuri prin organizarea de intruniri avand că scop informarea
parintilor, punerea la curent cu toate demersurile educative intreprinse de către cădrele didactice.

INTOCMIT, PROF.CIOBANU DANIELA
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