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I. CONTEXTUL LEGILATIV 

 

Prezentul proiect de dezvoltare instituţională a fost conceput, având la bază: 

 Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011; 

   Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru   

cooperarea europeană în domeniul educaţiei și formării profesionale („ET 2020”); 

   Raport comun privind progresele înregistrate pentru anul 2010 al Consiliului și 

al Comisiei privind punerea în aplicare a programului de lucru „Educaţie și 

formare profesională 2010”; 

   Strategia ARACIP pentru perioada 2011 – 2015. Recâştigarea încrederii în 

educaţie; 

  Strategia „Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii”; 

   Pactul Naţional pentru Educaţie 2008 – 2013; 

   Strategia natională – Educaţie pentru toţi 2004 – 2015; 

   Strategia MECT 2006 – 2008 

   Legea 87/ 2006 – Privind Asigurarea Calităţii în Educaţie; 

  Strategie privind educaţia timpurie (ET); 

   Metodologii şi Regulamente privind descentralizarea financiară şi 

administrativă, publicate în Monitorul Oficial; 

   Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar; 

  Precizările şi programele elaborate de M.E.N. 
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II. PREMISELE PROIECTULUI 

     Astazi cand parintii au tot mai putin timp sa se ocupe de copiii lor, cand femeile sunt 

implicate in acelasi mod ca si barbatii in plan profesional, cine altcineva ar putea compensa 

mai bine lipsa parintilor in educatia copilului decat gradinita? 

    Gradinita sta la baza piramidei in traseul invatarii si formarii copiilor, invatamantul 

prescolar avand o structura, desfasurand un proces si generand un produs specific, fiind astfel 

prima treapta a invatamantului.  

    Implicarea gradinitei in transformarile care au loc in lumea contemporana este din ce in ce 

mai mare. Si acest lucru se intampla pentru ridicarea calitatii actului de invatare avand ca scop 

primordial interesul copilului. De aceea obiectivul general al acestei trepte de invatamant este 

dezvoltarea copiilor in ritm propriu. Ansamblul de orientari curente si de inovatii pedagogice 

pun accentul pe plasarea  copilului in centrul procesului didactic, respectarea intereselor si 

aspiratiilor sale si stimularea creativitatii. 

Gradinita nr. 203,  fiind poziţionată intr-o zonă centrală, are urmatoarele avantaje: 

  Există putine unităţi de învăţământ  în zonă; 

 Numărul copiilor ce pot  fi înscrişi în această unitate  satisface exigenţele de calitate; 

  Situarea grădiniţei în apropierea multor rute de transport permite deplasarea cu 

uşuriţă a părinţilor spre locaţie; 

 Posibilitatea deplasării din locaţie cu uşurinţă spre  diferite zone care permit realizarea 

de activităţi extracurriculare ; 

 Locaţia generoasă şi pozitionarea lângă zone cu spaţii verzi. 
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III.  VIZIUNE /MISIUNE                                      

 

                                         

Educaţia este dobândirea artei de a utiliza cunoştinţe. 

Vom pune  copilul în centrul educaţiei, în triunghiului grădiniţă-educator-părinte, în vederea  

formării unor comportamente intelectuale, sociale, motrice,  făcându-l capabil să se adapteze 

schimbărilor permanente din viaţa  de şcolar şi mai apoi de adult. Acesta va crede ca face ce 

vrea, dar fii sigur ca face ce trebuie, sprijinit si indrumat va capata incredere in fortele proprii 

si va fi pregatit pentru viaţă. 

 

    Luand in considerare toate aceste aspecte misiunea ,,Gradiniţei Nr. 203  “ este construirea 

un sistem educativ deschis, modern,orientat  spre viitor, care-l considera  pe copil  centrul educatiei , in 

scopul valorificarii potentialului, disponibilitatilor  si nevoilor concrete ale acestuia. 

- de a organiza si asigura resursele umane, materiale si financiare specifice procesului 

educational, de a forma, ingriji şi proteja copiii pentru a determina dezvoltarea în ritm 

propriu si a dobandi comportamente integrative, dezirabile si adaptative in relatiile 

sociale;  

- de a interactiona cu mediul social, cultural si economic, a transforma gradinita într-un 

centru de resurse educationale si de servicii oferite comunitatii; 

- de a a constientizarea nevoia de dezvoltare individuala a copilului si a-l considera ca 

egal, ca parte a societatii; 

- de  a pregati copiii pentru viată, pentru integrarea in societate şi pentru lucrul în 

echipă; 

- de a a asigura şanse egale pentru toţi copiii; 
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- de a a forma parinţii ca parteneri ai procesului instructiv-educativ, in interesul 

copilului. 

    Gradinita are ca sediu o locatie intr-o zona centrala din Sectorul 1 al capitalei, pe strada 

C.A.Rosetti, nr.30 -32. 

    GRĂDINIŢA NR. 203, este o institutie de invatamant prescolar de stat care este recunoscuta 

si apreciata pentru calitatea actului educaţional, a relaţiei cadru didactic – copil - parinte si 

pentru calitatea dezvoltarii psihofizice a copiilor. 

    Dorinta nostra  este aceea de a asigura un mediu care sa permita copiilor sa se dezvolte in 

ritm propriu, evaluat si integrat intr-un program educational personalizat. Prin educatie si 

socializare este de dorit a se obtine capacitatea copiilor de a explora noul, de a-si dezvolta 

stima fata de sine, capacitatea de a se adapta si de a face faţă schimbarilor, de a-şi forma 

automatisme si de a-si achizitiona deprinderi sănătoase, interogative. 

    Parintii si copiii vor fi partenerii invitati să isi  exprime asteptarile si dorintele  pe 

care gradinita le va reconsidera ca si repere in programul individualizat de dezvoltare a 

copilului. 

Gradinita este dotată la standarde performante  cu aparatura electronica performanta, 

materiale didactice adecvate si la nivelul cerintelor, jucarii , mobilier adaptat varstei copiilor. 

Jocul copiilor in aer liber va fi organizat in curtea gradinitei, spatioasa si amenajata 

specific, sau in alte locatii adecvate pentru tipul activităţii ludice. 

Gradinita noastră isi are conturat un statut de institutie reprezentativa pentru 

învatamantul prescolar de stat, cu o oferta educationala moderna, de exceptie, sustinuta de 

profesionisti şi adaptată unui program psiho-educational personalizat pentru fiecare copil . 

Personalul didactic este  în proporţie de  100%  calificat, cu grade didactice şi gradaţii de 

merit,  are un real potential creator la nivel de unitate ,sector ,capitala si chiar la nivelul 

invatamantului prescolar ( colectivul a participat la proiecte de cercetare cu M.E.N. si 

INSTITUTUL DE STIINTE ALE EDUCATIEI si a elaborat materiale auxiliare omologate de M.E.N. 

) 

La toate inspectiile şcolare intreg personalul didactic a primit calificativul “Foarte bine”. 

Unitatea noastra a participat la toate simpozioanele  organizate  de catedra inv. preprimar si la 

TARGURILE DE OFERTE EDUCATIONALE   

     In ceea ce priveste PARTENARIATELE , am incheiat  parteneriate cu: 

                     - GRADINITE DIN SECTOARELE 1,2, DIN BUCUREŞTI 

                     - UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, 
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                     -  SCOALA  NR. 19 „Tudor Arghezi”, Scoala nr. 118 „Vasile Alecsandri” ; Şcoala 

gimnazială nr.5,sector1, etc.  

                      - Asociaţia MELCHIOR, Fundaţia ANA şi COPIII, Asociaţia „ Salvaţi copiii”; 

                      - Muzeul de Artă, Muzeul Literaturii, Editura „ Copilăria”. 

 

RELATII INTERPERSONALE: 

-  bazate pe incredere , respect si ajutor reciproc , colaborare si cooperare , intrecere    

constructiva şi aducătoare de nou , tolaranţă. 

       3. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ  

Nivelul de pregatire al cadrelor didactice, serizitatea , daruirea si performantele 

inregistrate in pregatirea copiilor , nivelul comportamental si cultural al intregului personal a 

pus amprenta pe intreg colectivul de copii si parinti ai acestora . 

 În cadrul colectivului nu au existat animozitati sau conflicte mari , datorita caracterului 

deschis al personalului . S-a lucrat in echipa, fiecare incercand sa sprijine initiativele bune , au 

fost sprijinite cadrele didactice noi, debutantele  pentru a se integra in colectiv    În 

permanenta s-a urmarit ca in centrul preocuparilor educatoarelor  sa stea ridicarea nivelului 

profesional , inovarea didactica , cunoasterea si aplicarea celor mai noi si eficiente  metode de 

lucru cu prescolarii. 

Valorile dominante in colectivul nostru sunt : munca in echipa, atasament si dragoste  

fata de copii , respect pentru profesie , libertate de exprimare , receptivitate la nou , entuziasm 

, creativitate , dorinţă de afirmare .  

Pentru buna desfasurare a activitătii am stabilit: 

 utilizarea Curriculumului National  in mod creativ adaptat nevoilor  copilului, Planul 

cadru; 

 programul de functionare şi regulamentul  intern; 

 criteriile  pentru  selectarea  cadrelor  didactice (criterii de competenta); 

 mobilierului adecvat spatiilor si  a mijloacelor   de   învatamant; 
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 imbogăţirea fondului de carte al bibliotecii, care sa contina literatura pentru copii, 

literatura psihopedagogica si metodica pentru cadrele didactice,  materiale (planse,  

 carti, ilustrate, literatura pentru predarea limbii engleze si germane), CD-ROM-uri, etc.; 

 

IV. ANALIZA DIAGNOSTICA: 

--UNITATEA ŞCOLARA:GRADINITA NR.203 - TIPUL UNITATII : PROGRAM PRELUNGIT  

-- PLAN DE SCOLARIZARE : 160 DE COPII / 8 GRUPE 

-- STRUCTURA ORGANIZATORICA :  

                                       - DUBLA SUBORDONARE : M.E.N., I.S.M.B  SI PRIMARIA                      SECTOR 1, 

BUCURESTI care este administratorul cladirii si terenului şi asigură resursele materiale şi financiare; 

-- PERSONALUL GRĂDINIŢEI : 

                                     - DIRECTOR DEGREVAT - 1 

                                      - PERSONAL DIDACTIC : 16 

                                     -  PERSONAL DIDACTIC – AUXILIAR - 2 

                                      - PERSONAL NEDIDACTIC : 11 

                                      - CADRU MEDICAL : 1  

1.ANALIZA INFORMATIILOR DE TIP CANTITATIV 

-- Populatie scolara : 178 de copii inscrisi in gradinita  si repartizati dupa solicitarea 

parintiilor: 

 GRUPA MICA 1  = 3 ANI -  22 DE COPII 

 GRUPA MICĂ 2 = 3  ANI  -  20 DE COPII 

  GRUPA MIJLOCIE  1 = 4  ANI – 23 DE COPII 

 GRUPA MIJLOCIE  2 = 4 ANI – 23 DE COPII 

 GRUPA MIJLOCIE 3  = 4  ANI – 20 DE COPII 

 GRUPA MARE  1 = 5 ANI -  23 DE COPII 

 GRUPA MARE 2 =  5  ANI – 23 DE COPII 

 GRUPA MARE 3 =  5  ANI – 24 DE COPII 
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RESURSE UMANE:  

Conform statului de funcţii unitatea dispune de: 

               A.   –1  director degrevat – profesor pentru învăţămant preprimar –  

                     - nr. cadre didactice: 16 ( , 13 profesori pentru învăţămant preprimar  +          3 Plata 

cu ora ); 

                     -  nr .cadre didactice calificate : -  14; 

                      - nr. cadre didactice cu gradul I: - 8; 

                       - nr. cadre didactice cu gradul II: - 5; 

                       -  nr. cadre didactice cu definitivat: - 1; 

                        -  nr. cadre didactice debutante: - 3; 

               B. -  personal didactic auxiliar: 

                     -  administrator, financiar, patrimoniu – 2; 

               C.  – personal nedidactic :- 11; 

                        - nr. personal ingrijire : -7; 

                        - nr. personal bucatarie :- 2; 

                        - nr. personal spalatorie :- 1; 

                        -  fochist : - 1; 

Calitatea personalului didactic: 

In anul scolar 2014-2015 gradinita noastră are 8 grupe de program prelungit. 

     Grădiniţa şi-a însuşit standardele profesionale pentru predarea în învăţământul 

preprimar elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi instrumentele de evaluare pe baza 

standardelor activităţii cadrului didactic din învăţământul preprimar.   

Astfel,  cadrele didactice : 

-  cunoasc particularităţile de vârstă,  individuale  ale grupului de apartenenţă ale copiilor  şi sa 

le valorifice în proiectarea, organizarea procesului de predare-învăţare-evaluare ; 

- au o temeinică pregătire profesională,  să cunoască  şi  să utilizeze conţinutul disciplinelor 

predate în perspectiva curriculara  şi  didactică a acestora; 

-  dovedeasc aptitudini necesare predării tuturor disciplinelor ; 
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-  creeaza în grupul de copii un climat afectiv pozitiv caracterizat prin: încredere,  acceptare,  

toleranţă,  solidaritate,  dorinţă de învăţare ; 

-  utilizeaza resurse materiale  şi să implice resursele umane în  activitate  (colegi, părinţi, 

membri ai comunităţii locale) ; 

- realizeaza demersul didactic în aşa fel încât toţi copiii şi fiecare în parte să-şi dezvolte 

propriile capacităţi şi aptitudini ; 

- utilizeaza legături inter-, intra- şi transdisciplinare a  continuturilor,  promovând aplicarea 

lor în contexte reale ; 

- foloseasc strategii de evaluare care să motiveze şi să stimuleze copiii în învăţare, sa îi ajute să 

se cunoască şi să se autoevalueze, încurajând progresul fiecărui copil ; 

-  colaboreza cu membrii comunităţii locale şi cu familiile copiilor pentru atingerea 

obiectivelor educaţionale ; 

-  analizeaza  critic, constructiv, experienţa în vederea dezvoltarii activităţii viitoare ; 

    Pentru a răspunde standardelor de mai sus, grădiniţa va avea în vedere continua 

perfecţionare a cadrelor didactice prin : grade didactice, cursuri de perfecţionare, activităţi 

metodice etc. 

 

RESURSE MATERIALE :  

 Gradinita dispune de un   corp de clădire cu două intrări şi o anexă care se află în 

incinta curţii.  Clădirea grădiniţei are  parter, etajul1 si subsol,   anexa  are numai parter, unde  

funcţionează centrala termică. Intrarea  în grădiniţă a copiilor, părinţilor, personalului 

grădiniţei se face prin cele două intrări, unitatea a fost consolidată în anul 2009. 

SALI DE GRUPA :  8 -  cu  dublă functionalitate :                                   

                             - GRUPURI SANITARE COPII – 3 ; 

                             - GRUPURI SANITARE ADULŢI: 2; 

                             - SALĂ DE MESE           - 1 ; 

                             -  CABINET MEDICAL   – 1; 

                             -  BLOC ALIMENTAR COMPLET UTILAT – 1;. 

                             -  BIROURI  :  3 – ( DIRECTOR, ADMINISTRATOR, CONTABIL ). 

                             -  CABINET METODIC : 1 ; 

                             - CABINET LOGOPEDIE ŞI CONSILIERE – 1; 
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   LA SUBSOL      –   SPĂLĂTORIE  

- MAGAZIE ALIMENTE 

- DEPOZIT MATERIALE DIDACTICE 

     SPATIUL DE JOACA  ( 2 curţi ) – AMENAJATE CU APARATE DE JOC PENTRU COPII 

CONFORM STANDARDELOR EUROPENE. 

Baza materiala : 

 Calculatoare: 4,  

 Laptopuri – 11, 

 Multifuncíonale:  12; 

 Videoproiectoare – 8; 

 Casetofoane – 8; 

 TV – 10; 

 Xerox – 1; 

 Aparare foto – 4; 

 Camera de filmat - 1; 

 Camere video – 8; 

 Aer condiţionat 13; 

 Mese preşcolar – 140 buc. 

 Scaune preşcolar : 200 buc. 

 Paturi copii: 176 buc. 

 Scaune adulţi – 20 buc. 

 Mobilier clasă( pentru centre interes): 8; 

 Birouri adult -  16 buc. 

 Jucării şi jocuri: cărţi, păpuşi, maşini, table pentru desen/pictură, puzzle 

 Table magnetice 

 

       LOGISTICA :  

Asigurata de A.U.I.P.U.S .- PRIMARIA SECTOR 1; 
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2. ANALIZA INFORMATIILOR DE TIP CALITATIV  

MEDIUL DE PROVENIENTA AL COPIILOR :  

                        - Familii cu nivel de scolarizare ridicat – studii superioare 85% 

                        - Familii cu nivel de scolarizare mediu – stutii medii 15% 

                        - Copii din familii cu venituri mici   – 20% 

                        - Copii din familii cu venituri medii – 45% 

                        - Copii din familii cu venituri mari   - 35%   

Starea clădirii : foarte buna 

  Curte :   700m² cu următoarea dotare – trambulină(1 buc), căsuţe de joacă( 2buc.), complex  

de joacă  pentru copii, din lemn : tobogan, trenuleţ, leagăne, balansoare, spaţiu căţărare ( 3 

buc.)l; teren baschet; toată suprafaţa protejată cu tartan. 

               Spaţiul este închis prin gard placat cu materiale  de protecţie la praf   şi noxe. 

  

 ANALIZA PRINCIPALELOR SUBSISTEME MANAGERIALE 

 

- de tip decizional -  consiliul de administratie 

                                - consiliul profesoral 

                                - comitetul de parinti                                       

Deciziile se iau in grup printr-o structura de grupuri multiplu suprapuse.  

- de tip informational – din exterior- MEN, ISMB , IS 1,  AUIPUIS,  agenti economici ,unitati  

sanitare , primarie , politie. 

                                     -  flux intern – director , sefi compartimente , parinti , copii. 

 Relatii de coordonare si cooperare. 

  Conducere in retea  - fiecare membru  al organizatiei se afla in centrul reţelei . 

- de tip organizatoric – compartimente de lucru  , consilii , comisii ; in sistem consultativ , 

participativ.  

-de tip financiar – serviciul financiar contabil , AUIPUIS . 
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 IMPORTANŢA GRADINIŢEI PENTRU COMUNITATE  

           Gradinita satisface necesitatea cuprinderii copiilor de varsta prescolara  ai familiilor care 

locuiesc sau lucreaza in zona  P-TA ROMANA, UNIVERSITATE. Sunt cuprinsi copii din toate 

cartierele Bucurestiului.  La cererea parintilor  numarul de locuri a fost suplimentat  la fiecare 

grupa , planul de scolarizare fiind depasit anual ( pe 160 locuri  au fost inscrisi 178 de copii). 

         Curriculum la decizia scolii – diversificat si atractiv 

Curriculum nucleu corespunde trunchiului comun prevazut in planul de 

invatamant,structurat in arii curriculare.Curriculum la decizia scolii implica activitati 

optionale pe care le propune gradinita – limba engleza,  limba germană, dans modern şi dans 

popular , Mind Lab, muzică, bune maniere, calculator şi ateliere de creaţie şi pe care părinţii le-

au ales spre derulare prin procedura derulată la nivelul ISMB în luna aprilie 2013.. 

Activitati extracurriculare – spectacole de teatru, circ, divertisment – desfasurate in 

gradinita sau in diferite institutii de cultura ,vizite, excursii, tabere, proiecte in derulare cu 

organizatii nonguvernamentale ,primarie, asociaţii, fundaţii, etc. 

 

V.ANALIZA SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

 grădiniţa dispune de întregul material 
curricular (planuri de învăţământ şi 
programe şcolare, programe şcolare 
alternative, auxiliare curriculare – 
manuale, caiete de lucru, ghiduri de 
aplicare, îndrumătoare,  

 personal didactic calificat, titulari, cu 
grade didactice – I,II,definitivat, gradaţii 
de merit;   

 relaţiile interpersonale (cadru didactic-
copil, coordonator-resurse umane, cadre 
didactice-părinţi, interrelatia 
profesionala etc.) existente favorizează 
crearea unui climat educaţional deschis, 
stimulativ, valorizant; 

 delimitarea responsabilităţilor cadrelor 
didactice , precum şi o bună coordonare 
a acestora; 

- lipsa de interes a unor parinti pentru 

activitatea de parteneriat educativ in 

interesul copiilor 

-  rezistenta unor  parinti la propunerile 

gradinitei de  organizare a unor  activitati  

extracurriculare; 
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 starea fizică excelenta a spaţiilor şcolare 
şi încadrarea în normele de igienă 
corespunzătoare; 

 calculatoarele sunt conectate la internet; 
 o mare diversitate a activităţilor 

opţionale făcute cu profesori de 
specialitate (engleză, germană, iniţiere 
PC, pictură, muzică vocală); 

 implicarea părinţilor ca parteneri egali 
în gestionarea fondurilor extrabugetare; 

 O bună finanţare din bugetul local – 
AUIPUIS. 

Oportunitati Amenintari 

 identificarea oportunităţilor de formare 

a cadrelor didactice; 

 parteneriat cu comunitatea locală 

(primărie, părinţi), ONG, firme; 

 amenajarea şi dotarea excepţională a 

tuturor spaţiilor; 

 disponibilitatea şi responsabilitatea unor 

instituţii de a veni în sprijinul grădiniţei 

(Primărie, ONG, Biserică, Poliţie, instituţii 

culturale); 

 identificarea  altor instituţii similare 

pentru schimburi de experienta; 

 

- şomajul, inflaţia, scăderea puterii de 

cumpărare; 

- criza de timp a părinţilor datorată actualei 

situaţii economice care reduce implicarea 

familiei în viaţa copilului .  

- instabilitate la nivel social şi economic a 

instituţiilor potenţial partenere; 

- slaba informare privind specificul şi 

inadecvarea activităţilor propuse de către 

instituţiile partenere; 

- migrarea personalului didactic si 

nedidactic spre alte domenii de activitate 

mai bine retribuite. 

- lipsa fondurilor necesare stimularii 

activitatii de excelenta 

- Interesul si implicarea scăzută a parintilor   

în cunoasterea    si rezolvarea problemelor 

gradinitei 
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VI.ANALIZA P.E.S.T.E. 

Politică: 
 armonizarea politicii educaţionale cu cerinţele şi nevoile comunităţii locale; 
 cunoaşterea ordinelor şi documentelor elaborate de MEN, ISMB; 

 
 
 

   Economică: 
 cunoaşterea potenţialului economic la nivel de societati multinationale în   vederea 

atragerii unor fonduri; 
 atragerea sponsorilor în vederea lărgirii bazei financiare a unităţii; 

 
   Socială: 

 eliminarea discriminărilor religioase, etnice sau de rasă; 
 servicii de calitate care să prevină intrarea copilului în dificultate; 

Tehnologică: 
 dotarea cu aparatură modernă şi conectarea la internet; 
 asigurarea dotărilor tehnologice corespunzătoare cerinţelor actuale şi urmărirea 

impactului acestora asupra procesului de învăţământ; 
Ecologica: 

 spaţiu cu copaci de protecţie al spaţiului grădiniţei în faţa acesteia; 

 curte spatiasa cu multa verdeata si aparate de joaca pentru copii. 

 

VII.TINTE STRATEGICE: 

 

A) Modernizarea procesului instructiv-educativ. 

Avantaje: 

 Gradinita va avea un mediu educational adecvat nevoii copilului de dezvoltare, a 

desfasurarii actului educational la nivel modern. 

 Actul educativ va fi o placere pentru copil si cadru didactic. 

 Gradinita se va afla in atentia parintilor.  

B) Integrarea copiilor cu nevoi speciale, modalitate de a valoriza in mod egal pe 

toti copiii.  

Avantaje: 

 Gradinita va asigura sanse egale pentru toti copiii. 
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 Copiii si parintii vor invata valorile moral-cetatenesti. 

C) Realizarea unei oferte curriculare la decizia gradinitei, care sa asigure 

pregatirea prescolarilor pentru ciclurile curriculare viitoare. 

Avantaje: 

 Oferta curriculara adecvata conduce la asigurarea premiselor necesare  trecerii 

la urmatoarea etapa din viata copilului, cea scolara, prin stimularea potentialului 

creativ, prin asimilarea elementelor de baza ale invatarii. 

 Intensificarea rolului gradinitei. 

 Realizarea unei imagini pozitive despre invatamantul preprimar. 

D) Formarea continua a cadrelor didactice in vederea desfasurarii unui proces 

de invatamant de calitate. 

Avantaje: 

 Cadrele didactice vor fi capabile sa foloseasca mijloace moderne pentru un 

invatamant modern. 

 Interesul pentru autoperfectionare va fi pilon in dezvoltarea individuala si 

profesionala a educatoarelor. 

 Cadrele didactice vor fi mai stimulate pentru activitatea de perfectionare si 

cercetare. 

 Copiii vor castiga cadre didactice profesioniste pentru dezvoltarea lor. 

E) Dezvoltarea parteneriatelor educationale, ca solutie pentru invatarea      ,, 

pentru viaţă”. 

Avantaje: 

 Parintii vor cunoaste din interior activitatea gradinitei si se vor implica in numar 

mai mare. 

 Se va suda o echipa puternica formata din cadre didactice din medii geografice 

diferite, reprezentanti ai comunitatilor, specialisti, care sa actioneze in interesul 

copilului. 
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OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI 

    Crearea unui cadru educational si de socializare performant pentru 

copiii de varsta prescolara, în scopul formarii/modelarii unor personalitati 

puternice ce va putea face faţă provocărilor sociale, culturale, educaţionale 

în permanentă  schimbare. 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

 Educatia la standarde ridicate pentru  copiii de varsta prescolara; 

Strategii de realizare: 

1. asigurarea resurselor umane prin angajarea unui personal specializat, competent, 

implicat si interesat de dezvoltarea profesionala prin activitati de perfectionare; 

2. dezvoltarea resurselor umane prin integrarea personalului in programa de 

formare/dezvoltare/perfectionare pentru aplicarea curriculum-ului national; 

3. asigurarea formarii prifesionale continue prin: 

- cursuri organizate de CCD; 

  - participarea le evenimente stiintifice; conferinte, seminarii, simpozioane, cercuri 

pedagogice; 

4. antrenarea cadrelor didactice in actiuni de dezvoltare personala prin studiu individual si 

informare permanenta; 

5. stimularea si valorizarea creativitatii in realizarea procesului educativ; 

6. evaluarea si supervizarea activitatii personalului gradinitei. 

 

       Dezvoltarea armonioasa a copiilor prin utilizarea eficienta si in interesul lor, a 

metodelor educative coparticipative si crearea unui climat securizat si proactiv; 

       Strategii de realizare: 

1. stimularea si valorizarea copiilor in alegerea coparticiparii, implicarii proactive in 

activitatile educationale si de socializare; 

2. promovarea automotivarii copiilor prin stimularea interesului si curiozitatii in joc; 
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3. stimularea actiunilor de joc/socializare/experiente comune semidirijate impreuna cu 

parintii in scopul reabilitarii relatiei parinte/copil; 

4. invatarea cunoasterii limitelor contextuale in joc pentru prevenirea restrictiilor si 

criticilor; 

5. asigurarea unui climat securizat pentru copii prin promovarea unei interrelatii bazate 

pe respect si in interesul superior al copilului. 

 

 

 

        Dezvoltarea optima a copiilor prin promovarea unor deprinderi sanatoase de 

satisfacere a trebuintelor primare in cazul educatiei timpurii care se va aplica in 

gradinita noastra; 

        Strategii de realizare: 

1. invatarea satisfacerii nevoilor fiziologice de baza, prin deprinderi sanatoase, 
dezirabile; 

2. sustinerea copilului in obtinerea si mentinerea respectului de sine prin valorizarea 
actiunilor pozitive efectuate. 

 
        Asigurarea calitatii actului educational prin formarea continua, evaluarea si 

supervizarea cadrelor didactice din gradinita si promovarea unui contact educational 

permanent a acestora cu parintii copiilor. 

 

       Strategii de realizare: 

1.promovarea unui stil de conducere democratic: 

- acces la informatiile profesionalizate; 

- implicarea intregului colectiv in rezolvarea sarcinilor prin  

   organizarea de intalniri metodice; 

 - asigurarea unui cadru institutional pentru participarea  

  personalului la procesul decizional prin structurile de coordonare 

  - prevenirea conflictelor printr-un management coerent. 

2.  evaluarea personalului didactic pe parcursul procesului instructiv 

 educativ (evaluare formativa) si la sfarsutul anului scolar  

 (evaluare sumativa), prin criteriile si procedurile din metodologia  de lucru: 
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  - evaluarea competentelor: competentele de baza ale cadrelor  didactice,  

competente in specialitate (teoretic, operational, creator), competente  

psiho-pedagogice si metodice, competente psiho-relationare. 

            - proceduri de evaluare: asistenta la grupa (observatia,   autoevaluarea),  

aplicarea unor chestionare adresate cadrelor  didactice si/sau parintilor, analiza                

lucrarilor copiilor, evaluar  acestora. 

3. organizarea activitatii instructiv-educative in mod optim obtinerii performantelor 

scolare vizate: 

- formarea unor grupe omogene de copii, dupa criteriul varstei; 

- dezvoltarea unor activitati extracurriculare pe aria deprinderilor  

normelor de comportament de bune maniere; 

 - educarea copiilor in spiritul conservarii mediului prin activitati             

    specifice si participarea la proiecte locale pe teme ecologice;  

4.integrarea gradinitei in programe si proiecte nationale si  internationale: 

- schimb de experienta/informatii intre gradinita si alte unitati prescolare si scolare, 

crearea de albume fota, crearea unei  videoteci cu casete video si CD-uri; 

- crearea si dezvoltarea unor parteneriate interinstitutionale pe  anumite  

arii de interes. 

 

    Implicarea parintilor/familiei in activitati/interventii necesare atingerii obiectivelor 

specifice mentionate in programul educational al fiecarui copil. 

    Strategii de realizare: 

1. evaluarea psihologica si educationala a copilului si crearea unui program 

educational personalizat; 

2. implicarea parintilor in activitati/interventii prevazute in programul 

personalizat al copilului; 

3. organizarea de cursuri educationale parentale. 

 

     Dezvoltarea de parteneriate educationale cu unitati similare de stat si particulare, cu 

ONG-uri si cu alte institutii complementare din comunitatea locala 
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Strategii de  realizare: 

1. identificarea si dezvoltarea unor parteneriate cu institutii de invatamant pentru 

organizarea de activitati/evenimente stiintifice/artistice; 

2. dezvoltarea de parteneriate cu ONG-urile interesate de activitatile ce privesc 

respectarea drepturilir copilului, educatie, sanatate etc. 

 

 

 

     Dezvoltarea/armonizarea relatiei parinte/copil prin cursuri de educatie parentala si 

implicarea parintilor in activitatile extracurriculare de socializare. 

    Strategii de realizare: 

1. organizarea de intalniri cu parintii, in grup si/sau individual pentru alcatuirea 

/cunoasterea programului educational personalizat, atribuit fiecarui copil; 

2. implicarea parintilor separate si impreuna in activitati ludice de cunoastere a 

copilului; 

3. implicarea parintilor in stabilirea regulilor educationale si stabilirea limitelor. 

 

     Promovarea gradinitei prin rezultatele obtinute si utilizarea metodelor specifice de 

comunicare 

        Strategii de realizare: 

1. desfăşurarea de  activităţi care să evidenţieze poziţia grădiniţei în comunitate; 

2. realizarea revistei grădiniţei; 

3. realizarea unui site al grădiniţei;  

4. realizarea de brosuri, pliante, CD-uri de prezentare 

 

 Urmarirea rezultatelor la invatatura a copiilor, a traiectului scolar, a 

performantelor scolare; 

Strategii de realizare: 
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1. Desi invatamantul prescolar nu este inca obligatoriu, vom urmari prevenirea 

abandonului scolar si la acest nivel de invatamant. Acest aspect se va realize prin 

desfasurarea unui proces de invatare pe baza caruia copiii sa obtina performante 

deosebite si astfel sa creasca interesul si dorinta parintilor de a-si aduce zilnic copiii la 

gradinita pe tot parcursul celor 3 ani de gradinita. De asemenea vom desfasura o 

sustinuta campanie in randul parintilor de a-si trimite copiii la scoala dupa terminarea 

gradinitei, aceasta in cazul in care se vor ivi cazuri in care acestia nu vor dori includerea 

copiilor in sistemul scolar. 

2. Ne propunem ca rezultatele la invatatura ale copiilor sa fie deosebite, sa participe si sa 

obtina premii la diferite concursuri si proiecte educationale care se vor desfaura la 

nivel de sector, capitala sau national. 

3. Vom desfasura diferite activitati comune cu scolile din jurul gradinitei la care copiii 

sunt arondati si unde vor pleca la terminarea grupei mari:activitaţi demonsrative in 

gradinita sau in scoala sustinute de prescolari si scolari, serbari comune, sarbatorirea 

Zilei Internationale a Copilului cu scolarii, invitarea invatatoarelor care vor prelua 

clasele pregătitoare in activitatile desfasurate in gradinita pentru a-i cunoaste mai bine 

pe viitori scolari, iar acestia sa se obisnuiasca mai usor cu viitoarea lor 

invatatoare.Dupa terminarea ciclului prescolar, copiilor li se va intocmi fisa de 

caracterizare, deosebit de importanta pentru evaluarea initiala desfasurata de 

invatatori la inceputul anului scaolar. De asemenea se va urmari permanent evolutia 

noilor scolari prin vizite si discutii cu invatatorii care vor avea in clasele lor elevi care 

au frecventat gradinita noastra. 

  

     Asigurarea unei baze materiale corespunzatoare care sa sustina procesul 

instructiv-educativ de calitate, dezvoltarea si modernizarea patrimoniului unitatii: 

    Strategii de realizare: 

1. achizitionarea de materiale  didactice moderne, suficiente; 

2. amenajarea unui spaţiu pentru depozitarea materialului didactic; 

3. achiziţionarea unor table interactive SMART ; 
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FAZELE PROIECTULUI: 

 ETAPA I: 

Perioada  august - septembrie 2014: 

 finalizarea reparaţiilor pe perioada de vacanţă şi  terminarea igienizării grupurilor 

sanitare; 

 amenajarea/decorarea spaţiului destinat grădiniţei, stabilirea regimului de folosinţă, 

procurarea materialului adecvat ; 

 activitatea promoţională pe mai multe planuri (realizarea unor pliante, prezentarea 

ofertei educaţionale,  site etc.); 

 achiziţionarea documentelor juridice ( planificări, cataloage, fişe de evaluare a copiilor 

pentru nivel I şi II) ; 

 dotarea cu  mijloace de învăţământ,  auxiliare curriculare etc ; 

 îmbunătăţirea fondului de carte al bibliotecii cu cărţi, reviste, CD-uri care să cuprindă 

literatură pentru copii, literatură psihopedagogică şi metodică, materiale pentru 

predarea limbilor străine ; 

 decorarea sălilor de grupă,  sălii de mese, cabinetelor metodic, logopedie, consiliere şi a 

holurilor grădiniţei; 

 amenajarea exterioara a spatiilor de joaca; 

 realizarea cât mai realistă a proiectului de dezvoltare a grădiniţei. 

 

ETAPA A II-a: 

Anul scolar 2014 – 2015: 

1. Implementarea si dezvoltarea obiectivelor propuse pentru  anul scolar ; 

2. Dezvoltarea resurselor umane. 

3 Motivarea si fidelizarea resursei umane 

      4. Completarea dotarii cu mijloace de invatamant, auxiliare curriculare 

Anul scolar 2015 – 2016: 

1. Personal didactic participant la programe de formare continuă; 

2. Motivarea si fidelizarea resursei umane prin atragerea unor fonduri extrabugetare. 
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3. Dezvoltarea bazei materiale cu biciclete şi triciclete pentru copii 

Anul scolar 2016 – 2017 

1. Programe de parteneriat naţionale şi internationale; 

2. Propunerea către AUIPUIS a mansardării clădirii pentru a caştiga un spaţiu pentru 

amenajarea unei săli de sport, spaţii pentru activităţile opţionale şi o sală de festivităţi 

Derularea unor proiecte şi programe 

 

 

3. Anul scolar 2017 – 2018 

1.Obţinerea aprobării de la AUIPUIS pentru mansardarea grădiniţei 

2. Programe de parteneriat naţionale şi internationale 

      3. Completarea dotarii cu mijloace de invatamant, auxiliare curriculare 

 

PRINCIPII ORGANIZATORICE: 

 nediscriminare,  cooperare,  promovarea  interrelatiei cadru didactic / copil 

parinte;  

 respect, colegialitate, spirit de echipa  ;  

 libertate de exprimare si de opinie ;  

 deschidere, dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei de educatie; 

 management democratic.   

 

STRATEGIE ORGAZITIONALA: 

A) Dezvoltare curriculara: 

 evaluarea potentialului copiilor şi consultarea părinţilor in vederea stabilirii  ofertei de 

cursuri extracurriculare ; 

 utilizarea resurselor umane si materiale pentru realizarea obiectivelor  propuse ; 

 organizarea cu sprijinul CCD şi a centrelor de documentare şi formare din sectoare a 

seminarelor de formare continua şi a cursurilor de perfecţionare ; 

 promovarea unui management al resurselor umane  care să asigure creşterea calităţii 

prestatiei pedagogice ; 
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 promovarea unor activitati stiintifice prin  elaborarea de materiale   auxiliare curriculare : fişe 

de lucru, chestionare, teste de evaluare ; 

 elaborarea programelor de educaţie personalizata pentru fiecare copil ; 

 parcurgerea modulară şi interdisciplinară a conţinuturilor educationale prin  activităţi 

integrate ; 

 organizarea programelor  extracurriculare în acord cu opţiunile părinţilor şi  evaluarile 

copiilor ; 

 organizarea de cursuri de consiliere psihologica şi educaţie parentala ; 

 redactarea de materiale informative periodice de uz intern, în formă electronică sau 

tipărită. 

 

B) Dezvoltarea resurselor umane 

 valorificarea potenţialului resurselor umane , în acord cu principiile şi obiectivele 

institutionale ; 

 dezvoltarea / formarea continua a resursei umane  în raport cu nevoile personale , obiectivele, 

exigenţele organizaţionale stabilite de supervizor ; 

 promovarea unui stil de conducere democratic ; 

 organizarea unor programe de formare cu personalul pe teme de comunicare, imagine ; 

 sprijinirea si valorizarea iniţiativelor personale a resursei umane. 

 

C) Dezvoltarea bazei materiale 

 achiziţionarea de materiale informative pentru realizarea punctelor de documentare, a 

bazei de date proprii gradinitei ; 

 achiziţionarea de materiale didactice moderne ; 

 achiziţionarea de materiale informative pentru realizarea unui punct  de documentare si  a  

unei biblioteci ; 

 achiziţionarea unor  softuri educaţionale si a unor teste psihologice necesare evaluarii 

psihologice a copiilor ; 

 realizarea unui site al grădiniţei. 
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D) Dezvoltarea relaţiilor comunitare 

          Se vor stabili relaţii cu: 

 alte instituţii de educatie  

 Primăria de sector, capitală ; 

 DGASPC- ul de sector ; 

 Biserica ; 

 Familiile copiilor ; 

 Diferiti agenţi economici ,  asociaţii, fundaţii,etc. 

 

E) Elaborarea şi distribuirea de materiale de prezentare a Gradinitei  

 oferta curriculara a gradinitei ; 

 modul în care grădiniţa răspunde nevoilor şi cerinţelor copiilor si parintilor ; 

 nivelul profesional şi prestigiul colectivului gradinitei ; 

 noutati si particularitati in organizarea gradinitei. 

 

IX. STRATEGIA DE PROMOVARE A UNEI EDUCATII INCLUZIVE 

 

Promovarea unei educatii incluzive se bazeaza pe Conventia Drepturilor Copilului si 

apeland la principiul nediscriminarii in gradinita noastra sunt respectate drepturile copiilor 

indiferent de rasa, culoare, sex, limba, religie, indiferent de originea lor etnică sau socială, de 

situaţia materială, de incapacitatea lor, de naştere sau de altă situaţie. 

De aceea în grădiniţa nostră se lucrează la elaborarea de strategii care să faciliteze integrarea 

acestor copiii în mediul educaţional indiferent de problemele pe care le au sau de etnia căreia 

îi aparţin. Pentru a realiza aceste lucruri noi ţinem seama de cateva caracteristici ale educatiei 

incluzive: 

 grădiniţa este un spatiu primitor, care stimulează comunicarea; 

 practicile cotidiene din grădiniţă sunt promovarea respectului, toleranţei, grijii şi atenţiei 

pentru cel de lângă tine; 
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 grădiniţa promovează nevoile şi interesele copiilor precum şi nevoile specifice ale 

familiilor acestora; 

GRĂDINIŢA NR. 203, are porţile deschise pentru toti copiii fără a ţine cont de etnii, 

îndemnând la aceptare a semenilor nostri. Apelând la principiul nondiscriminării, drepturile 

copilului trebuie respectate indiferent de rasă, culoare, sex. 

Grădiniţa promovează educaţia incluzivă plecând de la toleranţa, grija faţa de celălalt, 

implicarea comună prin încercarea de a combate neacceptarea, intoleranţa. 

Grădiniţa se adresează tuturor copiilor din comunitate iar curriculum este şi va fi în 

permanenţă adaptat  nevoilor lor. 

Prin practicile  incluzive se urmăreşte participarea tuturor  copiilor, valorificarea  şi 

aprecierea tuturor, prin metode  multiple de predare pentru toate categoriile de preşcolari şi 

prin încurajarea copiilor să se joace şi să participe împreună la activităţile desfăşurate la 

grupă şi nu numai. 

 

X. STRATEGIA DE PERFECŢIONARE A PERSONALULUI 

 

Formarea continuă a personalui didactic se va desfaşura intens, prin două moduri: 

   pe de o parte prin comisiile metodice, cercurile pedagogice, consfătuiri sau alte cursuri de 

perfecţionare 

   obţinerea de grade didactice 

Fiecare  membru  va  participa  macar  o  data  la  doi  ani, iar  directorul  unităţii  va  

participa  la  cursuri  de management educaţional, de comunicare, de negociere a conflictelor, 

de management pentru proiecte. 

  

XI.  STRATEGIA DE ELABORARE SI PROMOVARE A OFERTEI EDUCATIONALE 

Activitatea GRĂDINIŢEI NR. 203, este fundamentată în primul rând pe convingerea că 

„omul poate învăţa să fie om numai de la oameni“, că micuţul copil are nevoie de educator, 

trăind împreună cu el se crează o legătură spirituală cu  copilului. 
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Sprijinind independenţa, dobândirea capacităţii de decizie şi asumarea 

responsabilităţilor, grădiniţa noastră îşi propune să faciliteze construcţia unei imagini de sine 

puternice, pozitive care să determine încrederea în forţele proprii şi respectul de sine la copii. 

Într-un mediu liniştit unde primează calmul şi buna dispoziţie, copilul  poate desfăşura 

activităţi sub atenta supraveghere a unor cadre didactice calificate menite să ofere o educaţie 

adecvată fiecărui tip de personalitate. 

La GRĂDINIŢA NR. 203 copiii beneficiază de: 

- cadre didactice cu studii superioare de specialitate şi performanţe în sistemul de 

învăţământ preuniversitar; 

- spaţiu generos şi corespunzător; 

- control medical periodic; 

-  logopedie, consiliere; 

În afară de activităţile instructiv – educative din curriculum naţional pentru 

învăţământul preşcolar, oferim o gamă variată de activităţi opţionale şi extracurriculare: 

  limbi străine: limba engleză, germană; 

 dezvoltarea capacităţii de gândire prin metoda MindLab; 

 dans modern şi popular; 

 cursuri de muzică, bune manière, ateliere de creaţie, calculator ; 

 excursii în aer liber, vizită la muzee, circ, teatru, organizarea de tabere în vacanţele şcolare, 

etc. 

Oferta educaţională a unităţii se va elabora anual în luna aprilie. Aceasta este alcătuită 

în cadrul Comisiei pentru  Curriculum,  apoi  supusă  spre  discutare  în  cadrul  Consiliului  

Profesoral,  iar  apoi  supusă  spre  aprobare Consiliului de  Administraţie. Oferta educaţională 

are la bază informaţiile culese prin chestionare aplicate părţilor interesate: părinţi, 

reprezentanţii comunităţii, M.E.N. şi instituţiile subordonate etc. 

PROMOVAREA OFERTEI EDUCAŢIONALE 

- Materiale informative (fluturaşi, broşuri, pliante, afişe) 

-  Un site special dedicat GRĂDINIŢEI NR. 203 

- Sesiuni de informare susţinute de reprezentaţii autorizaţi ai grădiniţei 

- Obiecte promoţionale. 


