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I.

DIAGNOZA

I.1. ARGUMENT

Grădiniţa cu Program Prelungit „Rază de Soare” este şi se doreşte a fi şi pe viitor o grădiniţă de
renume, cu personal bine pregătit şi calificat, cu preşcolari bine instruiţi şi temeinic pregătiţi pentru
şcoală. Luând ȋn considerare cele enunţate, am realizat ȋmpreună cu echipa grădiniţei un plan de
dezvoltare pentru următorii cinci ani (2021-2026) ȋn vederea dezvoltării instituţiei noastre pe mai multe
paliere şi ȋn vederea clasării acesteia şi pe viitor, ȋntre locurile fruntaşe ale frunizorilor de educaţie
preşcolară din municipiul Cluj-Napoca.
Dorim să conducem Grădinţa cu Program Prelungit „Rază de Soare” spre cele mai ȋnalte trepte,
prin achiziţionarea unor materiale auxiliare moderne, prin formarea continuă a cadrelor didactice şi prin
iniţierea şi desfăşurarea unor activităţi ȋn care să fie implicată ȋn mod activ comunitatea locală şi familia.
Nu ȋn ultimul rând, dorim să ducem mai departe tradiţia Grădiniţei „Rază de Soare” ca unitate care
pregăteşte şi formează copiii preşcolari ȋn condiţii foarte bune, prin alinierea acesteia la dotările de
ultimă generaţie, ȋn limita bugetului propriu şi prin ȋncercarea atragerii unor finanţări exterioare.
Echipa de proiect a Grădiniţei cu Program Prelungit „Rază de Soare” prin ȋntregul plan de
dezvoltare instituţională, doreşte să le ofere copiilor o grădiniţă cu condiţii excelente ȋn care să ȋnveţe,
aliniată la standardele europene, printr-o colaborare strânsă cu familia şi cu instituţii din comunitatea
locală, pe tot parcursul unui an şcolar.

I.2. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ȘI EXTERN

.

REPERE GENERALE

UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „RAZĂ DE SOARE” CLUJ-NAPOCA
TIPUL UNITĂŢII: DE STAT
PROFILUL UNITĂŢII: ÎNVĂŢĂMÂNT PREPRIMAR
COORDONATELE UNITĂŢII: STRADA MOȚILOR NR. 135
TELEFON/FAX : 0264-599.541
E-MAIL: razadesoare.grad @yahoo.com

DIRECTOR: Prof.Weiss Paula Elena

Contextul socio-economic şi cultural
Grădiniţa cu Program Prelungit „Rază de Soare” este situată în partea centrală a oraşului Cluj-Napoca şi deserveşte diverse categorii de cetăţeni.
Grădiniţa se află în aproapiere de toate instituţiile importante din punct de vedere cultural din oraş.
Majoritatea copiilor din cele două grădiniţe provin din familii nucleare, normal constituite, dar există şi copii care provin din familii monoparentale.
Părinţii copiilor fac parte din diverse categorii socio-profesionale.
Estimarea distributiei efectivelor de copii in functie de nivelul educational al familiei pentru anul scolar 2021-2022

Majoritatea părinţilor sunt implicaţi în viaţa grădiniţei, contribuind la susţinerea procesului instructiv-educativ şi la luarea de decizii în cadrul
întâlnirilor şi al şedinţelor ce vizează calitatea activităţilor acesteia.
Având în vedere caracteristicile sociale, culturale și economice ale orașului nostru (forţa de muncă specializată, infrastructura de transport
dezvoltată, vocaţia multiculturală, potenţialul turistic, mediul de afaceri dinamic şi rata scăzută a şomajului) grădinița noastră iși propune satisfacerea
nevoilor de educație a mai multor grupuri de interese evidente în societatea actuală prin atingerea a diverse obiective propuse:
a) Copiii – educaţie, satisfacerea nevoilor şi trebuinţelor, respectarea ritmului de dezvoltare şi a particularităţilor de vârstă ale acestora;
b) Părinţii – propunerea unei oferte educaţionale adecvate şi bogate, satisfacerea pe cât posibil a cerinţelor părinţilor, educaţie, hrană şi somn pentru
dezvoltarea armonioasă a copiilor;
c) Cadre didactice – un mediu de muncă bine organizat, în care să se poată desfăşura o activitate de calitate, cu posibilítate de dezvoltare profesională şi
personală optimă;
d) I.S.J.- asigurarea aplicării Curriculumului Naţional, realizarea planificării şi proiectării actului didactic, inspecţii de specialitate, activitate de control
şi îndrumare, sprijin metodic; personal calificat;
e) M.E.N.- respectarea politicii educaţionale specifice învăţământului preşcolar şi respectarea normativelor în vigoare;
f) Comunitate – realizarea unor proiecte de parteneriat cu implicarea comunităţii;

g) Mass-media – publicitate favorabilă;
Grădiniţa noastră se bucură de o bună reputaţie în rândul clujenilor, reprezentând un adevărat reper de-a lungul timpului, în ceea ce priveşte
pregătirea preşcolarilor pentru şcoală, sub toate aspectele:









GRĂDINIŢA ,,RAZĂ DE SOARE”
Corpul A(clădirea veche)-construită în 1952, din
1957 funcționează ca și grădiniță;
Corpul B-locație nouă, deschisă în 2009
Amplasată în zona de centru a orașului Cluj-Napoca,
pe artera principală care leagă partea de est de cea de
vest a orașului
Clădiri S+P+1
Racordată la reţeaua de apă, canal, gaz metan,
electricitate
8 săli de grupă, amenajate conform spaţiului aferent
2 săli de mese, dependințe
Renumită în oraș prin calitatea actului educativ, prin
secțiile de predare şi prin acţiunile derulate împreună
cu copiii, părinţii şi cu autorităţile locale

GRĂDINIŢA ,,RAZĂ DE SOARE”- structura I






Amplasată într-o zonă de cartier, populată-cartierul
Manăștur al orașului Cluj-Napoca
Grădinița funcționează în două apartamente ale unui
bloc, la etajul I
Racordată la reţeaua de apă, canal, gaz metan,
electricitate
2 săli de grupă , amenajate conform specificului
activităţii, dependințe
Renumită în municipiu şi în judeţ prin calitatea
actului educativ şi prin acţiunile derulate împreună
cu copiii, părinţii şi cu autorităţile locale

Cultura organizațională
Conceptul de cultură organizaţională în Grădiniţa cu Program Prelungit „Rază de Soare”, se referă în primul rând, la tot ceea ce înseamnă standarde
colective de gândire, atitudini, valori, convingeri, norme şi obiceiuri.
Ȋn cultura noastră organizaţională putem distinge elemente precum: comportamente şi limbaj comun angajaţilor, ritualuri şi simboluri, percepţii şi
reprezentări despre ceea ce înseamnă “valoare”.
Grădiniţa noastră se bucură de un real prestigiu, la care au contribuit de-a lungul timpului cadrele didactice calificate şi bine pregătite, dornice să
lucreze în echipă, şi aflate mereu la dispoziţia copiilor, pentru a-i ajuta şi pentru a-i pregăti cât mai bine pentru şcoală.
Prin urmare, cultura organizatională a grădiniţei noastre, s-a format datorită interacţiunilor repetate între membri echipei organizaţiei şi a aducerii în
comun, a credinţelor şi a valorilor acestora.

Ȋn Grădiniţa „Rază de Soare” predomină spiritual de cooperare, punându-se accent pe toate componentele regăsite în organigrama instituţiei, în
vederea atingerii obiectivelor acesteia şi în scopul oferirii unor servicii de calitate beneficiarilor.
Managerul unităţii are grijă să menţină aceste relaţii armonioase între angajaţi, prin organizarea unor întâlniri între cadrele didactice, pentru
sărbătorirea unor evenimente speciale, şi în afara unităţii şcolare.
Părinţii sunt unii din principalii beneficiari ai serviciilor noastre educaţionale prin copii, motiv pentru care, aceştia sunt pe deplin implicaţi în tot ceea
ce ţine de sprijinirea activităţii organizaţiei noastre, atunci când sunt solicitaţi sau la iniţiativa acestora.
Ȋn concluzie, elementele care definesc cultura organizaţională a grădiniţei cu Program Prelungit „Rază de Soare” converg spre punctul comun care
este reprezentat de buna cooperare între personalul grădiniţei, părinţi şi copii, pentru atingerea principalului scop al instituţiei, acela de a-i dezvolta pe
preşcolari, în vederea transformării acestora din urmă într-o personalitate activă şi creatoare, în conformitate cu cerinţele de bază ale societăţii şi cu
potenţialul lor biopsihic şi individual.

Prezentarea resurselor:
a) RESURSE CURRICULARE
b) RESURSE UMANE
c) RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
d) OFERTA EDUCAŢIONALĂ

a) RESURSE CURRICULARE
 In baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011

•

În temeiul H.G. Nr. 366/2007, privind organizarea si functionarea MECTS, cu modificarile si completarile ulterioare

•

În conformitate cu HG. Nr. 231/2007 privind înfiintarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Curriculum si
Evaluare in Învatamantul Preuniversitar, se aproba O.M. Nr. 5233/01.09.2008-Curriculum pentru educaţia timpurie :
materialele curriculare pentru nivelul preşcolar : planuri de învăţăm\nt, programe şcolare, auxiliare curriculare, manuale,
caiete de lucru,ghiduri ;

•

OUG nr.75/12.07.2005

b) RESURSE UMANE

Populaţie preşcolară
- 10 grupe în anul şcolar 2021-2022

- 10 grupe în anul școlar 2022-2023

EVOLUȚIA POPULAȚIEI ȘCOLARE

NR.CRT.
1.
2.
3.

AN ȘCOLAR
2020-2021
2021-2022
2022-2023

NR.DE GRUPE

NR.COPII
NR.COPII P.P.
NR.COPII P.N
Column1
10
222
182
40
10
223
187
36
10
242
222
40

EVOLUŢIA POPULAŢIEI PREŞCOLARE ÎN FUNCŢIE DE PROGRAMUL FRECVENTĂRII GRĂDINIŢEI

Personalul unităţii:

2021-2022:
Personal didactic

19 cadre didactice (18 cadre didactice cu normă de predare , 1 director degrevat )
Ed. Titulare - 10
Ed. Suplinitoare calificate - 2

Personal didactic auxiliar

Personal nedidactic
Sanitar

2022-2023:
Personal didactic

Ed. Suplinitoare necalificate - 4
Ed. Cu contract pe viabilitate post - 3
1contabila - 0.5
1secretara - 0.5
1 administratoare - 1 normă
logoped si psiholog, o zi/ saptamana
10 îngrijitoare
2 bucătărese
1 asistenta pediatrie cu normă intregă

19 cadre didactice (18 cadre didactice cu normă de predare , 1 director degrevat )
Ed. Titulare - 14
Ed. Suplinitoare calificate - 1

Ed. Suplinitoare necalificate - 4
Personal didactic auxiliar

Personal nedidactic
Sanitar

1contabila - 0.5
1secretara - 0.5
1 administratoare - 1 normă
logoped si psiholog, o zi/ saptamana
10 îngrijitoare
2 bucătărese
1 asistenta pediatrie cu normă intregă

Gradele didactice ale personalului didactic angajat:
2021-2022
Nr.crt

An şcolar

Gradele didactice
ale
personalulu
i didactic
angajat in
anul scolar
2015-2016

1

Grad didactic I

7

2

Grad didactic II

1

3

Definitivat

6

4

Debutant

1

5

Necalificate

4

Nr.crt

An şcolar

Gradele didactice
ale
personalulu
i didactic
angajat in
anul scolar
2022-2023

1

Grad didactic I

7

2

Grad didactic II

2

3

Definitivat

5

4

Debutant

1

5

Necalificate

4

2022-2023:

INDICATORI DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR:

•

Rezultate şcolare foarte bune;

•

Numărul mare de cereri la înscrierea copiilor în grădiniţa ;

•

Fără retrageri;

•

Activităţi sociale şi culturale, premii obţinute de copii;

•

Parteneriate cu familia, activitati diverse/variate cu acestia;

•

Numărul de cereri de transfer;

•

Transferul copiilor de la grădiniţe private în grădiniţa noastră;

•

Performantele copiilor obtinute la intrarea în clasa I;

•

Activităţi cultural-artistice din cadrul Parteneriatelor educationale cu scoala, biserica, biblioteca, politia etc. Proiecte
educationale, Proiecte judetene pe teme de circulatie, Proiecte nationale Sa citim pentru mileniu III, Ecogradinita, Program
National „Patrula de reciclare”,

•

Scăderea natalităţii şi construirea mai multor grădiniţe ( din anul 2009 pana în prezent ) a dus la reducerea numărului de copii
în planul de şcolarizare ;

c) RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
GRĂDINIŢA ,,RAZĂ DE SOARE”PJ
GRĂDINIŢA ,,RAZĂ DE SOARE”- structura I
● sălile de clasă sunt dotate cu mobilier, cu calculatoare
● sălile de clasă sunt dotate cu mobilier, cu calculatoare
●unitatea este dotată cu cameră de filmat, combină audio, orgă
●unitatea este dotată cu cameră de filmat
muzicală, frigider pentru lapte
● grupul sanitar este placat cu gresie şi faianţă
● grupul sanitar este placat cu gresie şi faianţă
● există grupuri sanitare pentru toate categoriile de personal din
● există grupuri sanitare pentru toate categoriile de personal din unitate unitate
● sălile de grupă, birourile sunt placate cu parchet
● sălile de grupă, vestiarele sunt placate cu tarket
● clădirea este izolată termic, există geamuri PVC
● clădirea este izolată termic, există geamuri PVC
● curtea are aparate de joacă, dale cauciucate
● materialul didactic existent a fost recondiţionat, achiziţionat
● materialul didactic existent a fost recondiţionat, recondiționat cu
cu sprijinul cadrelor didactice, dar şi din fondurile MEC în anul
sprijinul cadrelor didactice, dar şi din fondurile MECTS în anul 2015
2015
● agentul termic este asigurat de la centrala termică proprie
● agentul termic este asigurat de la centrala termică a blocului
● există separare la reţeaua de energie electrică
● există separare la reţeaua de energie electrică
● resursele financiare sunt asigurate de Primăria Municipiului Cluj● resursele financiare sunt asigurate de Primăria Municipiului

Napoca, de Asociația Părinților ”O rază de soare pentru fiecare”, de
diferiţi sponsori, din donaţii
● este dotată cu sistem de alarmă şi antiefracţie
● există racordare la reţeaua de apă şi canalizare a municipiului
● există conectare la reţeaua de telefonie fixă şi internet
● există sală pentru depozitarea produselor lactate şi de panificaţie,
dotată cu frigider
●există cabinet medical dotat conform cerințelor impuse de legislație
●există un minicabinet de învățare și recuperare a copiilor cu dificultăți
de exprimare verbală și comportamentală
●clădirea este proprietatea Primăriei Cluj-Napoca

d) OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Cluj-Napoca, de Asociația Părinților, de diferiţi sponsori, din
donaţii
● este dotată cu sistem de alarmă şi antiefracţie
● există racordare la reţeaua de apă şi canalizare a municipiului
● există conectare la reţeaua de telefonie fixă şi internet
● clădirea este proprietatea Primăriei municipiului Cluj-Napoca

Programul grădiniței



Activități de dezvoltare personală-rutine, tranziții, întâlnirea de dimineață
Jocuri și activități pe arii de stimulare
 Activități opționale Jocuri și activități
recreative
 Activități din perioada
după-amiezii:
recuperatorii,
recreative, de cultivare
și dezvoltare a înclinațiilor

10 grupe, structurate:


8 grupe cu program prelungit –
str. Moților, Nr.135
Limbă de predare: română, maghiară, germană, din care: 2 grupe mici, 1 grupă mijlocie, 2 grupe mari, 3 grupe combinate minorități (maghiari, germani)



2 grupe combinate cu program normal str. Izlazului, Nr. 12
(mică – mijlocie – mare )

În limita locurilor disponibile primim și copii cu vârste între 2 și 3 ani !
Resurse umane
Cadre didactice calificate
Personal administrativ și de îngrijire
Asistență medicală+ medic școlar
Asistență logopedică
Consilier școlar

Resurse materiale


Un atractiv și modern spațiu educațional












Mobilier modular adaptat cerințelor noului curriculum
Materiale și mijloace didactice moderne
Sală de sport
Sală de mese și bucătărie dotate după cerințe DSP și DSV
Aparatură audio-video
Conectare la internet
Supraveghere video
cabinet medical
Cabinet psihopedagogic
Spațiu dotat pentru activitățile în aer liber, curte pavată cu dale de cauciuc, aparate de joacă

„Copilul e ca ceasul, el nu trebuie tras întruna, mai trebuie lăsat și să meargă ”
Curriculum Național



Ne propunem:

Dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a personalității copilului, sprijinind formarea
autonomă și creativă a acestuia.

Încurajarea explorărilor, exercițiilor, încercărilor și experimentărilor, ca experiențe autonome de
învățare.

Descoperirea de către fiecare copil a propriei identități, a autonomiei și dezvoltarea unei imagini
de sine pozitive.
Sprijinirea copilului în formarea de cunoștințe, deprinderi, atitudini și competențe necesare acestuia la intrarea în școală și pe parcursul vieții.

Curriculum la decizia grădiniței
Activități extrașcolare și extracurriculare:
 teatru de păpuși, serbări, concursuri, vizite, excursii, tabere
 expoziții cu vânzare de produse realizate de copii
 activități comune cu părinții și copii

Opționale:
Engleză, Germană, Artă, Baschet,
Dans modern

Parteneriate educaționale









Grădiniță – Medic
Grădiniță – UBB, Facultatea de Psihologie și

Intergrădinițe locale, județene Grădiniță – Școală
Grădiniță – Bibliotecă
Grădiniță – Familie
Grădiniță – Poliție rutieră
Grădiniță – Biserică

Științe ale Educațieii

Proiecte educaționale
Primăvara copiilor – Festival anual în cadrul
„Zilelor învățământului preprimar”
Educație rutieră
Educație ecologică
Educație financiară
Să citim pentru mileniul III
Kalokagathia – program de stimulare a
interesului pentru educație fizică

Interculturalitatea
„Împreună pentru o lume fără discriminare”
Grupe incluzive
Grupe cu predare în limbile minorităților
Șanse egale la educație:
 toți copiii, fără deosebire de apartenență etnică sau culturală, trebuie să beneficieze de oprtunități egale de a învăța;
 reprezintă o nouă atitudine față de școală, atitudine care presupune înțelegere, identificare, acceptare și punere în valoare a diferențelor;
 reprezintă acel tip de educație care urmărește fructificarea experiențelor, tradițiilor fiecărei etnii prezente într-o colectivitate în spiritul respectului și
acceptării reciproce.

Grădinița, O rază de
soare pentru fiecare !

GRĂDINIȚA
„RAZĂ DE SOARE”

Curriculum la decizia gradinitei
Activitati extrascolare si extracurriculare: teatru de papuși, serbări,concursuri,vizite, excursii,tabere
Activitati opționale: limba engleza , dans modern, cursuri de actorie, baschet, limba germană
Extinderi si aprofundari /Parteneriate educaționale : Intre gradinite la nivelul judetului, parteneriate cu gradinite din tara, cu
scoala/biblioteca/familie/politia rutiera.
Proiecte educaționale : Educația rutiera, Educatia pentru sanatate, Educația ecologică, Sa citim pentru mileniul III, Kalokagathia,
Primăvara copiilor, Educație finaciară
Interculturalitatea „Impreuna pentru o lume fara discriminare” :
*

grupe incluzive;

*

grupe cu predare in limbile minoritatilor;

*

sanse egale la educație;
o toti copiii, fara deosebire de apartenenta etnica sau culturala, trebuie sa beneficieze de oportunitatile de invatare egale
o reprezinta o noua atitudine fata de scoala, atitudine care presupune intelegere, identificare, acceptare si punere in valoare

a diferentelor

o reprezinta acel tip de educatie care urmareste fructificarea experientelor, traditiilor fiecarei etnii prezente inr-o

colectivitate in spiritul respectului si acceptarii reciproce.
Prin toate activitățile prezentate mai sus ne propunem:
* dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a personalității copilului, sprijinind formarea autonomă și creativă a acestuia;
*

încurajarea explorărilor, exercițiilor, incercărilor și experimentărilor, ca experiențe autonome de învățare;

*

descoperirea de către copil a propriei identități, a autonomiei și dezvoltarea unei imagini de sine pozitive;

*

sprijinirea copilului în formarea de cunoștințe, deprinderi, atitudini și competențe necesare acestuia la intrarea în școală și pe
parcursul vieții;

*

valorificarea jocului ca modalitate de abordare integrată în cadrul activităţii copilului în grădiniţă;

ANALIZA SWOT
ANALIZA SWOT- GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „RAZĂ DE SOARE”
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

■ Libertatea educatoarelor de a-și proiecta activitatea, având în vedere■Rezerve din partea unor cadre didactice de a folosi metode moderne în
dezvoltarea globală a dezvoltări copilului și centarea pe copil;
activitatea cu copiii, de a participa la activităţi de formare şi perfecţionare;
■ Oferta educaţională atractivă, corelată cu nevoile locale, cerințele ■Reticența unor cadre didactice în ceea ce privește digitalizarea.
beneficiarilor indirecți;
■Lipsa cadrelor calificate pentru predarea în limba germană;
■ Climatul din unitate este unul favorabil, afectiv, stimulativ, responsabilitățile ■Formarea deficitară a cadrelor didactice pentru lucrul cu copiii cu CES
individuale sunt delegate conform competențelor personale;
■Nu există spațiu de joacă exterior generos;
■ Personalul unității are capacitatea de a se adapta diverselor situații apărute ■Finanțarea unităților pe baza costului standard obligă instituțiile să
■ Săli de grupă sunt amenajate conform cerințelor actuale: exităsupraaglomereze grupele de copii.
laptop/calculator, conexiune la intenet, videoproiectoare în fiecare grupă;
■Lipsa unor proiecte europene de tip Ersmus, a unor proiecte de parteneriat
■ Exista cabinet medical autorizat şi dotat conform legislatiei, exista materiale intenațional;

didactice adaptate nevoilor fiecarei categorii de varsta;
■ Colaborare eficientă cu autoritățile locale.
■ Antrenarea copiilor în diferite proiecte și concursuri;

•

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

■ Existența unei oferte bogate de cursuri de formare precum și a unui buget al ■ Deprecierea statului profesorului în societate, ceea ce determină dificultăți în
unității pentru achitarea acestora;
impunerea cadrului didactic la grupă;
■ Înclinaţiile artistice ale cadrelor didactice permit diversificarea CDȘ- urilor ■Nestimularea financiară a cadrelor cu predare in limba germană face aproape
la nivelul unităţii
imposibilă asigurarea unor cadre didactice calificate;
■ Întâlnirile şi activităţile comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs■ Supraîncărcarea cu sarcini zilnice poate duce la scăderea calității activității
favorizează creşterea coeziunii;
instituționale.
■ Organizarea unor schimburi de experienţă cu educatoare şi grădiniţe din ■Creșterea numărului elevilor cu CES și lipsa unor profesori de sprijin;
judeţ şi din ţară;
■ Timpul limitat al părinţilor care poate duce la slaba implicare a acestora în
■ Varietatea cursurilor de formare şi de perfecţionare organizate de CCD şi de viaţa şi activităţile copiilor;
universităţi;
■ Lipsa de deschidere a unor cadre didactice pentru inițerea unor parteneriate
■Disponibilitatea Primăriei pentru alocarea fondurilor necesare continuăriiinternaționale datorate necunoașterii limbii engleze sau lipsei cunoștințelor
investitiilor, reparaţiilor curente anuale, dotării unități cu materiale didactice și necesare utilizării TIC
•
sanitare;
■Valorificarea disponiobilităților cadrelor didactice de a derula activități noi
interinstituționale, inclusiv cu instituții internaționale
■ Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul
unităţilor preşcolare (Poliţia rutieră, Biserica, Biblioteca etc.)
•







MANAGEMENT
CURRICULAR
RESURSE UMANE
RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
RELAŢIILE COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT

MANAGEMENT

PUNCTE TARI
Eforturi in directia practicarii unui management al calitatii.

PUNCTE SLABE
S-au luat in rare cazuri masuri de remediere/ameliorare/reglare,

Existenta ofertei educationale a gradinitei raportata la interesele mai degraba conjuncturale decat sistemice
copiilor, cerintele parintilor.

Managerul unei institutii de invatamant prescolar se afla in tripla

Existenta legislatiei care reglementeaza organizarea , desfasurarea ipostaza: manager de linie, de mijloc si de varf
calitatea si perfectionarea .
Unele structuri care pot gestiona coerent domeniile scolii.
O incercare de monitorizare eficienta a activitatilor.
Existenta unui regulament intern, actualizat semnat de angajaţi
Consiliul de administratie cu atributii concrete pentru fiecare
membru si plan de munca.
Existenta documentelor manageriale monitorizate, revizuite si
imbunatatite.
Existenta fiselor postului si acelor de evaluare pentru toti angajatii
Indeplinirea scopurilor si obiectivelor stabilite prin proiectul de
dezvoltare si prin planurile de implementare s-a realizat in
proportie de 85 %
A fost constituita Asociaţia părinţilor O raza de soare pentru
fiecare
Evaluarea externă ARACIP, oct 2011 a emis certificatul de
calitate , punctaj obţinut 65,205

Planuri de imbutatire, plus valoare, transformarea unor
calificative de „bine” in Foarte bine, RAEI
-Crearea site-ului gradinitei
OPORTUNITĂŢI
Descentralizarea sistemului de invatamant

AMENINŢĂRI
Autonomia partiala si simularea descentralizarii

Nevoia obiectiva de schimbare la nivelul comunitatii.

Anumite necorelari legislative

Existenta standardelor de calitate in invatamant

Imposibilitatea angajarii persoanelor de catre unitate tinand cont

O noua viziune privind managementul educational

de competente profesionale

CURRICULAR
PUNCTE TARI
- Curriculum naţional
- plan de învăţământ
- curriculum pentru învăţământul preşcolar
- auxiliare avizate de MECTS
- Curriculum la decizia şcolii – părinţii aleg dintr-o multitudine de oferte
- Oferta educaţională atractivă

PUNCTE SLABE
- Rezerve din partea unor cadre didactice de a folosi metode
moderne în activitatea cu copiii, de a participa la activităţi
de formare şi perfecţionare
- insuficienta pregatire initila a debutantelor ; lipsa practicii
pedagogice
- neintelegerea corecta de catre unii parinti si unele cadre
didactice a ideii de parteneriat in educatie
- rutina instalată la unele cadre didactice
-neadaptarea curricumului national la realitatea varstelor din
gradinita ( prin plecarea grupei pregatitoare la scoala

OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
- Interesul cadrelor pentru perfecţionare datorat legislaţiei în vigoare
-Educatoarele nu se regăsesc ca grup ţintă în oferta
- Interesul părinţilor pentru acumulările copiilor
activităţilor de formare/perfecţionare a CCD Cluj (în special
- Înclinaţiile artistice ale cadrelor didactice permit diversificarea CDS- cursuri acreditate)
urilor la nivelul unităţii
- -pregatirea copiilor in limba germana pentru intrarea in

invatamantul primar este compromisă datorita instabilităţii
si chiar lipsei resursei umane pe acest segment
- concurenta gradinitelor de stat care dezvolta oferta
educationala cu predare in lb. germana

RESURSE UMANE
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- Personalul didactic este calificat în proporţie de 100%
- Personalul nedidactic este insuficient
- Ponderea cadrelor didactice care au gradul I este de 56%, cele care au - conservatorismul şi rezistenţa la schimbări a unor cadre
gradul II - 18%, definitivat – 18%, debutante – 8%
didactice
- Personalul nedidactic este foarte bine format pentru servicii sociale
- Personalul didactic auxiliar are experienţă vastă în domeniu
-lipsa cadrelor calificate pentru predarea lb. germane
--activitatea responsabilului cu formarea continua.
- lipsa de flexibilitate si motivatie a unor cadre didactice
-participarea unui numar corespunzator de cadre didctice la proiecte si
-subnormarea secretar si contabil
programe europene/nationale/locale ; impactul pozitiv asupra activitatii de
-existenta logopedului doar 1 zi/sapt.
predare-invatare.
-existenţa psihologului şcolar doar 1 zi/sapt
-cadrele didactice tinere sunt integrate si sprijinite sa progreseze.
-existenta programelor de mentorat si tutoriat
OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
- Întâlnirile şi activităţile comune ale cadrelor didactice în afara orelor de - Legislaţia muncii nu sprijină normarea adecvată a

curs favorizează creşterea coeziunii
- Organizarea unor schimburi de experienţă cu educatoare şi grădiniţe din
judeţ şi din ţară
- Varietatea cursurilor de formare şi de perfecţionare organizate de CCD şi
de universităţi
- Întâlniri frecvente cadre didactice - părinţi-copii
- Implicarea tot mai mult a părinţilor în procesul decizional din grădiniţă

personalului nedidactic
- Existenţa unor riscuri legate de siguranţa copiilor care nu
pot fi gestionate şi eliminate datorită lipsei personalului
nedidactic
- Lipsa unui muncitor de întreţinere produce
disfuncţionalităţi ale instituţiei
- - nestimularea financiara a cadrelor cu predare in lb.
germana, face imposibilă continuitatea sau/şi titularizarea
cadrelor didactice

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

PUNCTE TARI
- exista internet la calculatoarele educatoarelor in salile de grupa

PUNCTE SLABE
- dubla funcţionalitate a sălilor de clasă(activităţi, odihna),

-exista cabinet medical autorizat şi dotat conform legislatiei

în corpul A

-exista aparatura audio-video moderna

- lipsa unui sistem de ventilatie naturala in corpul nou

-exista materiale didactice adaptate nevoilor fiecarei categorii de varsta

- nu exista locuri de parcare pe trotuarul din fata gradinitei

-sălile dispun la început de an şcolar de jucării noi

-nu exista autorizatia ISU

-construirea unei noi gradinite( fonduri obtinute prin CL.)

-nu există curte de joacă

-starea fizica a spaţiilor preşcolare şi încadrarea în normele de igienă -nu prezintă siguranţă şi securitate intrarea în curtea dinspre
corespunzătoare; existenţa autorizaţiilor DSP şi DSV
-există autorizaţie SSM
-baza materială este bună în majoritatea salilor cu perspective de înnoire

caminele studenţeşti

-racordarea gradinitei la internet
-reinnoirea instalatiei electrice
-dotarea cu masini automate profesionale, obţinute prin serviciu investiţii
din Primărie( spalat vase, rufe, uscator de rufe)
-aşezarea strategică a unităţii într-un cartier select, în raport cu celelalte
instituţii
-curtea grădiniţei placată cu dale cauciucate si dotata cu aparate de joaca
-existenţa salilor de mese ceea ce a dus la eficientizarea spatiului
educaţional din grupe
- gestionarea corecta si eficienta a resurselor financiare.
-exista fonduri proprii colectate de catre Asociaţia de părinţi O rază de
soare pentru fiecare
-există contracte de sponsorizare in bani, materiale /mijloace didactice
OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
colaborarea cu Primăria pentru alocarea fondurilor necesare continuarii -avem şi familii cu buget limitat , care intarzie cu plata
investitiilor şi reparaţiilor curente anuale.
-identificarea

si

atragerea

de

alocatiei de hrana
fonduri

suplimentare

pentru -saracia, somajul, majorarea preţurilor la alimente duce la

dezvoltarea/ameliorarea bazei materiale a scolii.

scaderea frecvenţei copiilor

- descentralizarea si autonomia institutionala

-

subfinantarea

institutiei

cost/standard/prescolar

si

prin

neconcordanta

efectivele

din

intre
Legea

invatamantului
-costul standard insuficient ajustat de inflatie pentru
acoperirea finantarii

RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT
PUNCTE TARI
- Acţiuni organizate în scop educativ cu alte instituţii
- Antrenarea copiilor în diferite concursuri cu diferite ocazii
- Contacte cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi
extracurriculare
- Derularea unor parteneriate şi programe educaţionale cu familiile
copiilor
OPORTUNITĂŢI
- Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul
unităţilor preşcolare (Poliţia rutieră, Biserica, Biblioteca, SPLAS etc.)

PUNCTE SLABE
- Lipsa fondurilor nu permite realizarea unor
parteneriate cu unităţi similare din alte judeţe

AMENINŢĂRI
- Timpul limitat al părinţilor care poate duce la slaba
implicare a acestora în viaţa şi activităţile copiilor

II STRATEGIA
II.

1. VIZIUNEA :
,,VIITORUL E ÎN MÂINILE NOASTRE. ÎMPREUNĂ PUTEM CONSTRUI O COMUNITATE PENTRU FIECARE!”



Grădinița va asigura un mediu educațional deschis, flexibil, incluziv, în care toti copiii vor fi fericiţi, bine dezvoltați fizic și intelectual, gata să facă față
evoluțiilor rapide din societatea aflată într-o continuă schimbare. Doar împreună, vom putea face o lume mai bună!

II.2. MISIUNEA GRĂDINIŢEI


asigurarea accesului la o educație complexă și echilibrată pentru fiecare copil, indiferent de condiția socială și materială, apartenența etnică sau
religioasă, facilitând astfel cunoașterea și acceptarea reciprocă în vederea unei conviețuiri armonioase



garantarea pregătirii pentru adaptarea la viața școlară, apoi cea socială: a învăța să trăiești alături de alții într-un mediu intercultural,



promovarea valorilor universale precum bunătatea, corectitudinea, responsabilitatea, încredere, cooperare, respect, ataşamentul faţă de copii, libertatea
de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, transparenţă



crearea unui climat de învățare stimulativ și creativ: a învăța să faci, a învăța să cunoști



promovarea unei colaborări eficace cu familia și comunitatea, consolidând relații de câștig-câștig bazate pe niveluri ridicate de încredere

- RESPECTAREA SETULUI DE VALORI SPECIFICE INSTITUŢIEI:

Responsabilitate
Disponibilitate

Susținere

Adaptare

Zâmbet

Acceptare

Echipă

Optimism

Altruism

Responsabilitate

Entuziasm

II 3. OBIECTIVELE STRATEGICE
O1: Păstrarea şi modernizarea anuală a bazei tehnico-materiale şi generalizarea accesului la informaţia electronică în scopul creșterii calității actului
didactic și a stimulării învățării pentru fiecare grupă;
O2: Creșterea gradului de încredere a beneficiarilor în expertiza profesională a cadrelor didactice prin implicarea în procent de 80% în activitățile
desfășurate în grădiniță pe parcursul următorilor 3 ani școlari;

O3. Promovarea stării de bine și de sănătate a tuturor preșcolarilor în grădiniță și folosirea eficientă și sigură în context pandemic a resurselor umane
și materiale;
O4: Aplicarea în procent de 100% la toate grupele de preșcolari, până în anul 2023, a unor strategii educaționale inovatoare, centrate copil, pentru
promovarea educației interculturale și crearea unui mediu educațional incluziv.

II.4.RESURSE STRATEGICE










Cadre didactice calificate în procentaj de 80%
Bază materială în conformitate cu standardele de dotare minimală a
grădinițelor de copii;
Documentele curriculare actualizate;
Parteneri din rândul comunității locale;
Beneficiari indirecți implicați în dezvoltarea grădiniței;
Orașul universitar în care se dezvoltă grădinița;
Instituțiile culturale ale orașului;
Programele educaționale existente la jivel național și local

II.5.OPȚIUNI STRATEGICE
1. CURRICULUM
 Implementarea politicilor educaţionale la nivelul unităţii
 Creşterea numărului de activităţi extracurriculare şi diversificarea celor opţionale
 Implicarea tuturor factorilor în procesul decizional din grădiniţă, ţinându-se cont de curriculumul local specific
2. RESURSE UMANE
 Pregătirea foarte bună a educatoarelor, a personalului nedidactic prin cursuri de formare continuă şi de perfecţionare
 Iniţiativă, creativitate şi originalitate în actul didactic în spiritul unui învăţământ formativ
 Implicarea în activităţile derulate atât în cadrul grădiniţei, cât şi în afara acesteia
 Asigurarea unei educaţii incluzive
 Asigurarea securităţii copiilor, a personalului unităţii, precum şi a bazei materiale prin paza permanentă a acestora
3. RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE





Obținerea cu ajutorul primăriei a terenului învecinat pentru a-l transforma în loc de joacă pentru copii
Amenajarea gropii de nisip din curtea grădiniței și dotarea acesteia cu noi aparate de joacă
Asigurarea serviciilor de internet wireless în fiecare sală de grupă
Achiziționare de multifuncționale/xeroxuri pentru ușurarea muncii educative




Încadrarea în fondurile bugetare alocate
Atragerea de resurse extrabugetare prin identificarea unor modalităţi concrete

4. DEZVOLTARE ȘI RELAȚII COMUNITARE
 Promovarea activităţilor din grădiniţă prin realizarea unor parteneriate cu diferite instituţii locale, cu instituţii similare din judeţ şi din ţară şi
prin permanenta actualizare a site-ului grădiniţei
 Sensibilizarea comunităţii locale în vederea asigurării condiţiilor optime pentru derularea unui învăţământ de calitate
 Organizarea de acţiuni la nivelul municipiului între instituţiile implicate în educarea viitoarelor generaţii de adulţi

II.6. REZULTATE AŞTEPTATE
PE TERMEN SCURT









Aplicarea prevederilor curriculumului naţional şi a celui la decizia şcolii în vederea realizării unui învăţământ de calitate
Realizarea unei oferte educaţionale atractive
Popularizarea prin cel puţin două metode a ofertei educaţionale a grădiniţei
Elaborarea/revizuirea unor noi proceduri de îmbunătăţire a calităţii procesului de învăţământ
Atragerea tuturor copiilor din zonă în grădiniţă şi integrarea acestora cu succes în activitatea şcolară şi în cea socială
Existenţa resurselor extrabugetare
Creşterea prestaţiei cadrelor didactice
Derularea de parteneriate cu comunitatea locală

PE TERMEN MEDIU
 mediu educational deschis, spirit civic si incluziune sociala
 cooperare intre educatia formala si institutii publice,societatea civila.
 imbunatatirea activitatii de consiliere si crearea de modele bazate pe calitate
 extinderea spatiilor de invatamant
 perfectionarea si profesionalizarea cadrelor didactice



permanetizarea practicii de mentorat

PE TERMEN LUNG







Eliminarea treptată a punctelor slabe
Realizarea de investiţii
Creşterea calităţii comunicării interne şi externe
Diversificarea formelor de colaborare şi parteneriat
Consilierea debutanţilor şi a suplinitorilor
Stimularea financiară pentru eficienţă în activitate

PLAN DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA OBIECTIVULUI STRATEGIC 4 ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022
O4: Aplicarea în procent de 100% la toate grupele de preșcolari, până în anul 2023, a unor strategii educaționale inovatoare, centrate copil, pentru
promovarea educației interculturale și crearea unui mediu educațional incluziv.

Obiective
specifice

Utilizarea la
nivelul tuturor
grupelor a
strategiilor
didactice

Opțiuni
strategice
Curriculum

- Diversificarea
strategiilor de
predareînvățareevaluare și
individualizarea

Responsabili
Resurse umane

-autoperfecţionarea şi
perfecţionarea cadrelor
didactice prin participarea
la stagii de formare pe
tema integrării copiilor cu
CES, acceptării

Resurs
e
materi
ale
și
financi
are
alocare
a de
fonduri
de la
bugetul

Termen

Dezvoltare și
relații
comunitare

-colaborarea cu
părinții, ISJ,
Primăria Cluj,
CJRAE Cluj,
Grădinița
Specială Cluj-

Responsabilul
cu formarea
Director
Cadre didactice
Consilier școlar
Logoped

-70%
cadre
didact
ice
utilize
ază

Adeverințe
Chestionare
Rapoarte
Protocoale și
parteneriate de
colaborare

31.08.
2022

inovatoare și
adaptate
nivelului propriu
de dezvoltare al
copiilor, inclusiv
al celor cu CES,
până la sfârșitul
asnului școlar
2021-2022

instruirii;
- proiectarea
activtăților
pornind de la o
evaluare
obiectivă, ținând
cont de nevoile
individuale și de
grupale
preșcolarilor;
-elaborarea
planurilor de
intervenție
personalizate în
cazul copiilor cu
CES

diversității, și a
strategiilor de interactive;
- implementarea
planurilor de intervenție
personalizate în cazul
copiilor cu CES

local
pentru
partici
parea
la
stagii
de
formar
e pe
tema
educați
ei
centrat
e pe
copil,
acceptă
rii
diversit
ății, a
integră
rii
copiilo
r cu
CES
achiziți
onare
și
confecț
ionare
de
materia

Napoca, CCD,
parteneri
comunitari

Administrator financiar

strate
gii
didact
ice
inovat
ive
100%
cadre
didact
ice
vor
prom
ova
un
exem
plu de
bună
practi
că în
cadrul
Zilelo
r
Meto
dice
sau
în
cadrul
simpo
zioan
elor
-

Rapoarte
Planuri de intervenție
personalizate

l
didacti
ce
necesar
e
derulăr
ii
activită
ților
ținând
cont de
învățar
ea
individ
ualizat
ă și
moder
nă

Dezvoltarea
rețelei de
colaboratori prin
inițierea și
derularea de
parteneriate
locale, județene,
naționale și
international
până la sfârșitul

-proiectarea
unor activități
extracurriculare
menite să
crească gradul
de sensibilizare
și acceptare a
copiilor
proveniți din
medii culturale
diferite, din
medii

-defășurarea activităților
cu tematica
multiculturalității și
acceptării diversității la
nivelul grupelor de copii
și ale părinților acestora
-colaborarea cu DPPD în
limba germană/voluntari
în vederea identificării
unor cadre didactice
/vorbitori de limba
germană pentru grupele

atrager
ea de
sponso
ri și
donații
pentru
susține
rea
copiilo
r
proven

integr
area
cu
suuce
s în
învăță
mântu
l de
masă
a cel
puțin
doi
copii
cu
CES

-colaborarea cu
părinții, Primăria
Cluj , cu DPPD
–limba
germană,cu
parteneri
comunitari
- colaborare cu
instituții
preșcolare din
alte țări

Cadre didactice
Responsabil educativ
Director
Consilier școlar

100%
dintre
grupe
derule
ază
cel
puțin
un
parten
eriat
-

Parteneriate avizate
Portofolilui
parteneriatului
Certificate
Rapoarte
Chestionare
Expoziție cu produse
finale în urma derulării
parteneriatelor

31.08.
2022

anului 2022.

defavorizate și a
copiilor cu
nevoi speciale
-evidențierea
modului de
integrare a
elementelor
culturale
europene în
curriculumul
vehiculat la
nivelul uniății
-utilizarea unor
strategii
moderne în
procesul
instructiveducativ în
cadrul unui
proiect de
parteneriat.

germană /parteneri
internaționali din
comunitatea E-Twinning

iți din
medii
defavo
rizate
și a
familiil
or
acestor
a
utilizar
ea
resurse
lor TIC
pentru
desfășu
rarea
partene
riatelor
naționa
le sau
intrena
ționale

100%
dintre
cadrel
e
didact
ice
organi
zează
cel
puțin
un
atelier
în
colab
orare
cu
consil
ierul
școlar
în
veder
ea
accept
ării
divers
ității
-50%
dintre
cadrel
e
didact
ice

își
crează
cont
pe
platfo
rm Etwinin
g sau
derule
ază
un
proiec
t Etwinin
g.

PLAN DE ACȚIUNE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023
O4: Aplicarea în procent de 100% la toate grupele de preșcolari, până în anul 2023, a unor strategii educaționale inovatoare, centrate copil, pentru
promovarea educației interculturale și crearea unui mediu educațional incluziv.

Obiective

Opțiuni
strategice

Responsabili

Termen

specifice

Desfășurarea
unui proiect
educativ la
nivelul unității în
vederea
promovării
interculturalității

Curriculum

- Diversificarea
activităților
extracurriculare
- proiectarea
activtăților
pornind de la o
evaluare
obiectivă, ținând
cont de nevoile
individuale și de
grup ale
preșcolarilor;

Resurse umane

-autoperfecţionarea şi
perfecţionarea cadrelor
didactice prin participarea
la stagii de formare pe
tema acceptării
diversității, și a
strategiilor de interactive;
- realizarea unor
schimburi de experiență
între cadrele didactice de
la grupe cu predare în
limbi diferite

Resurs
e
materi
ale
și
financi
are
alocare
a de
fonduri
de la
bugetul
local
pentru
partici
parea
la
stagii
de
formar
e pe
tema
educați
ei
centrat
e pe
copil,
acceptă
rii
diversit
ății,

Dezvoltare și
relații
comunitare

-colaborarea cu
părinții, ISJ,
Primăria Cluj,
CJRAE Cluj,
Grădinița
Specială ClujNapoca, CCD,
parteneri
comunitari

Responsabilul
cu formarea
Director
Cadre didactice
Consilier școlar
Logoped
Administrator financiar

-70%
cadre
didact
ice
utilize
ază
strate
gii
didact
ice
inovat
ive
100%
cadre
didact
ice
vor
prom
ova
un
exem
plu de
bună
practi

Adeverințe
Chestionare
Rapoarte
Protocoale și
parteneriate de
colaborare
Rapoarte
Planuri de intervenție
personalizate

31.08.
2023

achiziți
onare
și
confecț
ionare
de
materia
l
didacti
ce
necesar
e
derulăr
ii
activită
ților
ținând
cont de
învățar
ea
individ
ualizat
ă și
moder
nă

că în
cadrul
Zilelo
r
Meto
dice
sau
în
cadrul
simpo
zioan
elor

Inițierea și
derularea de
parteneriate
locale, județene,
naționale și
international prin
intermediul unei
platform
educaționale Etwining până la
sfârșitul anului
2023

-proiectarea
unor activități
extracurriculare
menite să
crească gradul
de sensibilizare
și acceptare a
copiilor
proveniți din
medii culturale
diferite, din
medii
defavorizate și a
copiilor cu
nevoi speciale
-evidențierea
modului de
integrare a
elementelor
culturale
europene în
curriculumul
vehiculat la
nivelul uniății
-utilizarea unor
strategii
moderne în
procesul
instructiveducativ în
cadrul unui
proiect de

-defășurarea activităților
cu tematica
multiculturalității și
acceptării diversității la
nivelul grupelor de copii
și ale părinților acestora
-colaborarea cu DPPD în
limba germană/voluntari
în vederea identificării
unor cadre didactice
/vorbitori de limba
germană pentru grupele
germană /parteneri
internaționali din
comunitatea E-Twinning

atrager
ea de
sponso
ri și
donații
pentru
susține
rea
copiilo
r
proven
iți din
medii
defavo
rizate
și a
familiil
or
acestor
a
utilizar
ea
resurse
lor TIC
pentru
desfășu
rarea
partene
riatelor

-colaborarea cu
părinții, Primăria
Cluj , cu DPPD
–limba
germană,cu
parteneri
comunitari
- colaborare cu
instituții
preșcolare din
alte țări

Cadre didactice
Responsabil educativ
Director
Consilier școlar

100%
dintre
grupe
derule
ază
cel
puțin
un
parten
eriat
100%
dintre
cadrel
e
didact
ice
organi
zează
cel
puțin
un
atelier
în
colab
orare
cu
consil
ierul
școlar
în

Parteneriate avizate
Portofolilui
parteneriatului
Certificate
Rapoarte
Chestionare
Expoziție cu produse
finale în urma derulării
parteneriatelor

31.08.
2023

parteneriat.

naționa
le sau
intrena
ționale

veder
ea
accept
ării
divers
ității
-50%
dintre
cadrel
e
didact
ice
își
crează
cont
pe
platfo
rm Etwinin
g sau
derule
ază
un
proiec
t Etwinin
g.

O3. Promovarea stării de bine și de sănătate a tuturor preșcolarilor în grădiniță și folosirea eficientă și sigură a resurselor umane și materiale;

Obiective
specifice

Evaluarea
satisfacției
beneficiarilor
indirecți precum
și a angajaților în
ceea ce privește
starea de bine în
grădiniță

Opțiuni
strategice
Curriculum

- Diversificarea
strategiilor de
predareînvățareevaluare și
individualizarea
instruirii;
- proiectarea
activtăților
pornind de la o
evaluare
obiectivă, ținând
cont de nevoile
individuale și de
grupale
preșcolarilor;
- proiectare de
activtăți în

Responsabili
Resurse umane

-autoperfecţionarea şi
perfecţionarea cadrelor
didactice prin participarea
la stagii de formare
- inițierea unor activități
commune cu beneficiarii
indirecți
- participarea la cursuri de
formare legate e coeziune
grupului
- inițerea unor activități în
care să fie implicate toate
categoriile de personal din
unitate

Resurs
e
materi
ale
și
financi
are
alocare
a de
fonduri
de la
bugetul
local
pentru
partici
parea
cursuri
de
formar
e
legate
de
coeziu
nea

Dezvoltare și
relații
comunitare

-colaborarea cu
părinții, ISJ,
Primăria Cluj,
parteneri
comunitari

Termen

Responsabilul
cu formarea
Director
Cadre didactice
Consilier școlar
Logoped
Administrator financiar

100%
cadre
didact
ice
utilize
ază
strate
gii
didact
ice
inovat
ive
100%
cadre
didact
ice

Adeverințe
Chestionare
Rapoarte
Protocoale și
parteneriate de
colaborare
Rapoarte

31.08.20
23

colaborare cu
beneficiarii
indirecți

grupul
ui
achiziți
onare
și
confecț
ionare
de
materia
l
didacti
ce
necesar
e
derulăr
ii
activită
ților
ținând
cont de
învățar
ea
individ
ualizat
ă și
moder
nă

vor
iniția
activit
ăți
comm
une
cu
părinț
ii
100%
cadre
didact
ice
vor
partici
pa la
cursur
i de
forma
re
legate
de
coezi
une
grupu
lui

Urmărirea
traiectului școlar
ulterior al
preșcolarului

-inițierea și
desfășurarea
unor
parteneriate cu
școala
- includerea în
actvitățile
grupelor mari
aunor teme
propuse de
doamnele
învățătoare

- inițerea unor activtăți
commune cu școala
- participarea la întruniri
pe teme educaționale
împreună cu doamnele
învățătoare
- inițerea unor mese
rotunde cu părinții
copiilor care au plecat la
școală

achiziți
onare
și
confecț
ionare
de
materia
l
didacti
ce
necesar
e
derulăr
ii
activită
ților
ținând
cont de
învățar
ea
individ
ualizat
ă și
moder
nă

colaborarea cu
părinții, ISJ,
Primăria Cluj,
parteneri
comunitari

Director
Cadre didactice
Consilier școlar
Logoped
Administrator financiar

100%
dintre
cadrel
e
didact
ice de
la
grupel
e mari
vor
iniâia
parten
eriate
cu
școala
100%
cadre
didact
ice
vor
menți
ne
legătu
ra cu
părinț
ii
copiil
or

Adeverințe
Chestionare
Rapoarte
Protocoale și
parteneriate de
colaborare
Rapoarte

31.08.20
23

plecaț
i la
școala

IV MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PROIECTULUI

Se va realiza prin:
 Asistențe și interasistențe
 Informări săptămânale, lunare, semestriale
 Rapoarte semestriale/anuale









Analize în Consiliul de Administrație, în Consiliul Profesoral
Studii de impact
Sondaje de opinie
Interviuri focus-grup
Chestionare aplicate cadrelor didactice, personalului uaxiliar, părinților
Portofolii ale copiilor și educatoarelor
Instrumente de lucru elaborate în unitate

