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ARGUMENT
Planul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2013-2017 se fundamentează pe
rezultatele planului pentru perioada 2008-2012 şi, totodată, pe analiza realistă a mediului extern
în care funcţionează Grădiniţa cu Program Normal nr.11 Călăraşi şi a mediului organizaţional
intern. Tehnicile de analiză SWOT şi PESTE au permis o evaluare echilibrată a resurselor şi a
impactului pe care factorii externi îl au asupra activităţii acestei unităţi de învăţământ preşcolar.
Planul de dezvoltare instituţională 2013-2017 are în vedere eliminarea punctelor slabe, a
cauzelor care le-au generat şi a riscurilor asociate, precum şi înlăturarea ameninţărilor sau
atenuarea efectelor acestora. Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea punctelor
tari şi a oportunităţilor oferite de cadrul legislativ şi de comunitatea locală. Scopurile strategice
asumate izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul unităţii de învăţământ, corelate cu
nevoile de educaţie ale comunităţii şi societăţii.
Analiza condiţiilor socio-economice şi proiectarea traiectoriei de dezvoltare a Grădiniţei
cu Program Normal nr.11 Călăraşi s-a făcut pe baza programelor existente la nivel local şi
regional, valorificând datele, prognozele şi documentele elaborate de Primăria Municipiului
Călăraşi şi de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi.
S-au luat în considerare ideile desprinse din proiectele întocmite la nivelul comisiilor şi a
compartimentelor funcţionale organizate la nivelul grădiniţei, rezultatele sondajelor şi
observaţiilor efectuate în rândul preşcolarilor, propunerile avansate de comitetele de părinţi, de
reprezentanţii comunităţii locale, de agenţii economici şi organizaţiile nonguvernamentale.
Strategia Euro 2020, politicile şi strategiile educaţionale ale Guvernului României şi ale
Ministerului Educaţiei Naţionale privind reforma şi modernizarea învăţământului românesc sunt
temeiul direcţiilor principale de dezvoltare instituţională în perioada 2013-2017.
Într-o lume a noului şi a schimbărilor, Grădiniţa cu Program Normal nr.11 Călăraşi va
promova valorile şi practicile societăţii democratice, iar misiunea ei este să orienteze tânăra
generaţie spre împlinirea în viaţa personală şi socială.
Viziunea şi misiunea şcolii sunt astfel fundamentate încât să asigure un proces
educaţional de calitate, care are în vedere finalităţile învăţământului preşcolar şi dimensiunile
noului curriculum pentru educaţia timpurie, fără a pierde din vedere individualitatea fiecărui
copil, cea mai valoroasă resursă a lumii și cea mai mare speranță a ei pentru viitor .
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I.

VIZIUNEA

GRĂDINIŢEI CU PROGRAM NORMAL nr.11 CĂLĂRAŞI

Accesul României la civilizaţia informaţionlă a mileniului
trei şi reaşezarea sa în cadrul democraţiilor europene depind
direct de concentrarea inteligentă a tuturor resurselor naţiunii.
Efortul naţional pentru educaţie rămâne însă singura
alternativă pentru a redeveni una dintre ţările de elită ale
comunităţii europene. În acest context, învăţământul a devenit o
prioritate naţională, iar investiţia în educaţia timpurie, cea mai
rentabilă investiţie în educaţie.
Grădiniţa cu Program Normal nr. 11 Călăraşi îşi va
consolida poziţia pe piaţa de educaţie, devenind un centru de
dezvoltare al învăţământului românesc, în speţă al învăţământului
călărăşean.
Imaginea ideală a ceea ce îşi doreşte această organizaţie să
realizeze în viitor este:

„Grădiniţa axată pe necesităţile copilului”
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II. MISIUNEA
GRĂDINIŢEI CU PROGRAM NORMAL nr.11 CĂLĂRAŞI

Grădiniţa cu Program Normal nr.11 Călăraşi, împreună cu toţi factorii
educaţionali, îndeosebi cu familia, acest partener-cheie, va identifica şi activa
toate resursele pentru a asigura copiilor şanse egale de studiu şi succes personal,
protecţie socială şi dezvoltare integrală şi armonioasă, conform nevoilor, ritmului
şi rutei personale de progres individual.
Respectarea intereselor superioare şi a drepturilor copiilor, investiţia în
aceştia şi implicarea lor în propria formare vor favoriza acumularea cunoştinţelor
şi dezvoltarea competenţelor prevăzute de curriculumul pentru educaţia timpurie,
dar şi oportunităţile de învăţare de mai târziu.
Unitatea noastră doreşte să ofere o lume mai bună pentru copii, o lume în
care toţi copiii să se poată bucura de anii copilăriei – un timp al jocului şi al
învăţării, când copiii sunt iubiţi, respectaţi şi alintaţi, când drepturile le sunt
promovate şi protejate, fără nici un fel de discriminare, când siguranţa şi
bunăstarea lor sunt considerate primordiale şi când se pot dezvolta în sănătate,
pace şi demnitate.
Iată de ce promovăm următoarele valori cheie:
Prietenie, Respect, Acceptare, Siguranţă, Libertate, Explorare, Armonie, care
să le permită preşcolarilor adaptarea eficientă în şcolaritatea următoare şi în
societatea aflată în plină schimbare, dar şi dobândirea normelor, atitudinilor şi
valorilor fundamentale care îi vor călăuzi în viaţă.
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III. ANALIZA DIAGNOSTICĂ
A. ANALIZA DIAGNOSTICĂ A MEDIULUI INTERN
A1. INDICATORI DE STRUCTURĂ ŞI DE CONTEXT
1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND UNITATEA
1.1. Tipul unităţii de învăţământ:
Grădiniţă cu program normal
1.2. Nivelul de învăţământ existent în unitate:
Învăţământ preşcolar
1.3. Forma de învăţământ:
Învăţământ de zi
1.4.
Forma de proprietate:
Învăţământ public
1.5. Alternative educaţionale în unitate:
Step by Step
1.6. Aspecte privind organizarea procesului de învăţământ, după modul de funcţionare a
grupelor:
Predare normală
1.7. Structuri ale unităţii în raport cu limba de predare:
1.7.1. Limba maternă de predare în unitatea de învăţământ:
Limba română
1.7.2. Limbile străine studiate în unitate:
Limba engleză
1.8. Responsabilităţile în reţeaua şcolară:
Unitate cu personalitate juridică
1.9. Data înfiinţării:
1.09.1969
1.10. Scurt istoric:
Documentele aflate în grădiniţă atestă existenţa acestei unităţi de învăţământ preşcolar –
Grădiniţa cu program redus nr.11 Călăraşi – începând cu anul şcolar 1969-1970, când
funcţiona în actuala anexă a Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” Călăraşi cu o grupă de copii
rromi. În anii şcolari următori numărul de copii înscrişi s-a dublat, menţinându-se două grupe
până în anul 1987. Din acest an până în 2001, Grădiniţa cu Program Normal nr.11 Călăraşi a
funcţionat cu câte patru grupe, în două schimburi, din 1997 având o altă locaţie, în incinta
Grădiniţei cu Program Prelungit nr.1 Călăraşi.
Schimbarea localului a constituit un moment de cumpănă în istoria grădiniţei, mulţi
dintre preşcolarii aflaţi în circumscripţia şcolară arondată acestei unităţi nemaiputând s-o
frecventeze din cauza distanţei prea mari între grădiniţă şi domiciliul lor.
Cu toate acestea, unitatea a găsit resursele care să-i asigure continuitatea, deşi în anul
2002 s-a pus problema încorporării grupelor sale în Grădiniţa cu Program Prelungit nr.1
Călăraşi. A fost momentul abordării unei noi strategii manageriale, data de 15.09.2003
marcând începerea unei perioade benefice pentru această grădiniţă, odată cu repartizarea
noului local, modern şi spaţios, amplasat pe teritoriul circumscripţiei şcolare arondate.
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Din anul 2008 unitatea a dobândit personalitate juridică prezentându-se în peisajul
educaţional călărăşean cu un nou chip şi un nou nume – Grădiniţa cu Program Normal nr.11
„Prâslea” Călăraşi, mult mai atractive pentru comunitate, dar mai ales pentru copiii, care, zi
de zi, îi deschid porţile, existând anual în jur de 200-240 de cereri de înscriere, ceea ce
demonstrează că această unitate a devenit foarte competitivă pe piaţa educaţională a
Municipiului Călăraşi.
Ca urmare a înscrierii copiilor de 6 ani la şcoală în clasa pregătitoare în anul 2011,
populaţia preşcolară a scăzut, ceea ce a dus la transformarea unităţii în structură a Şcolii
Gimnaziale „Mihai Viteazul” Călăraşi. Această situaţie a durat un singur an şcolar, din
1.09.2013, Grădiniţa cu Program Normal nr.11 Călăraşi redevenind unitate cu personalitate
juridică, decisă a se impune în sistemul de învăţământ din judeţul Călăraşi ca o unitate
preşcolară puternică şi echilibrată, cu o viziune modernă orientată spre excelenţă.
2. RESURSE MATERIALE
2.1. Construcţia şcolară:
2.1.1. Vechimea şi calitatea construcţiei:
2.1.1.1.Anul în care a fost dată în folosinţă:
2003
2.1.1.2.Construcţia este realizată din:
Zid de BCA şi beton
2.1.2. Unitatea funcţionează în:
Clădire cu destinaţie Sală de sport
2.1.3. Construcţia găzduieşte:
Spaţii destinate altei unităţi de învăţământ (Sala de sport a Şcolii Gimnaziale „Mircea Vodă”
Călăraşi)
2.1.4. Număr de clădiri din cadrul construcţiei şcolare:
1
2.1.5. Suprafaţa desfăşurată a clădirii:
765,23 m²
2.1.6. Suprafaţa totală a spaţiilor destinate Grădiniţei cu Program Normal nr.11
Călăraşi:
765,23 m²
2.1.7.
Prezenţa în unitate a următoarelor spaţii:
2.1.7.1.Spaţii de învăţământ:
Nr.
Tipul de spaţiu
Numărul spaţiilor
Suprafaţa (mp)
crt.
1
Săli de grupă
6
367,80
2.1.7.2.Spaţii auxiliare:
Nr.
Tipul de spaţiu
Numărul spaţiilor
Suprafaţa (mp)
crt.
1
cabinet de documentare şi informare
1
24,02
2
cabinet director
1
8,40
3
cabinet administrator financiar
1
19,65
4
spaţiu pentru primirea şi depozitarea
1
4,185
laptelui şi cornului
5
magazie materiale
1
34,21
6
holuri
4
217,705
7
grupuri sanitare
2
34,80
6

2.1.7.3.Bază sportivă:
Nr.
Tipul de spaţiu / Dotări
Numărul spaţiilor
Suprafaţa (mp)
crt.
1
sală de sport şi vestiar (oglinzi şi bare
1+1
34,22+20,18
de balet, saltele de gimnastică, băncuţe
de gimnastică, mijloace didactice)
2
spaţiu de joacă şi recreere (aparate de
1
100
joc, băncuţe şi groapă cu nisip)
2.1.8.Situaţia juridică a clădirii şi a terenului aferent:
2.1.8.1.Unitatea funcţionează în:
Spaţiul utilizat de Grădiniţa cu Program Normal nr.11 Călăraşi este destinat anexelor Sălii
de sport, dat în administrare de Primăria Municipiului Călăraşi Şcolii Gimnaziale „Mircea
Vodă” Călăraşi.
2.1.8.2.Existenţa documentelor de proprietate asupra clădirii şi terenului aferent:
Există documente de proprietate asupra terenurilor şi clădirilor a Primăriei Municipiului
Călăraşi, dar nu există nici un document prin care Grădiniţa cu Program Normal nr.11
Călăraşi să primească în proprietate sau în chirie spaţiile în care-şi desfăşoară activitatea.
Singurul document care atestă funcţionarea Grădiniţei cu Program Normal nr.11 Călăraşi în
acest spaţiu este adeverinţa nr. 42431din 21.10.2013 eliberată de Primăria Municipiului
Călăraşi.
2.2. Utilităţi:
2.2.1.Curent electric:
DA, în regim de organizare de şantier
2.2.2.Apă:
DA, din reţeaua stradală în clădire
2.2.3.Closet:
DA, cu apă curentă
2.2.4.Canalizare:
DA, conectată la reţeaua stradală
2.2.5.Sistem de încălzire:
DA, prin centrală termică proprie cu gaze naturale, administrată de Şcoala Gimnazială
„Mircea Vodă” Călăraşi
2.2.6.Spaţiu de gunoi, amenajat:
DA, dotat cu pubele pentru colectarea selectivă a deşeurilor
2.2.7.Telefon:
DA, 0242334221
2.2.8.E-mail:
DA, gpn11praslea_cl@yahoo.com
2.3. Elemente de dotare:
2.3.1.Mobilier şcolar:
2.3.1.1.Aprecierea mobilierului din punct de vedere cantitativ:
Suficient
2.3.1.2.Starea mobilierului şcolar:
Stare bună
2.3.2.Biblioteca şcolară:
2.3.2.1.Număr de volume:
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500
2.3.2.2.Număr de CD-uri cu soft educaţional:
100
2.3.3.Dotarea cu calculatoare:
2.3.3.1.Număr total de calculatoare:
8
2.3.3.2.Număr de calculatoare utilizate de preşcolari:
6
2.3.3.3.Număr de calculatoare utilizate de administraţia unităţii:
2
2.3.3.4.Conectare la Internet:
Există
2.3.4.Dotarea cu copiatoare şi imprimante:
2.3.4.1.Număr total de copiatoare:
6
2.3.4.2.Număr total de imprimante:
8
2.3.5.Dotarea cu aparatură audio-video:
2 videoproiectoare
3 ecrane proiecţie
6 DVD-uri
6 televizoare
2 radio-casetofoane cu CD
1 sistem audio
1 staţie de sonorizare
2.3.6.Dotarea cu alte mijloace didactice:
50 planşe didactice
100 jocuri didactice
100 jocuri de masă
25 truse de creaţie
Jucării
Rechizite şcolare
2.3.7.Dotarea cu sisteme şi echipamente de siguranţă:
Sistem de supraveghere video
Interfon
3. CONTEXT GEO-ECONOMIC
3.1. Caracteristici ale localităţii:
3.1.1. Mediul de rezidenţă:
Urban
3.1.2. Tipul localităţii unde este situată grădiniţa:
Municipiu reşedinţă de judeţ
3.1.3. Dezvoltarea economică a zonei:
Zonă dezvoltată
3.2. Caracteristici ale unităţii de învăţământ:
3.2.1. Poziţia unităţii în localitate:
Zonă semiperiferică, dar aproape de centrul socio-economic al oraşului dezvoltat după 1989
3.2.2. Adresa:
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Strada Prelungirea Bucureşti, nr.147
3.2.3. Accesul preşcolarilor la unitatea de învăţământ:
Unitatea şcolarizează preşcolari din localitate, care se deplasează de la domiciliu către
grădiniţă pe jos sau cu mijloacele proprii de transport, foarte rar cu mijloace de transport în
comun, eventual taxi.
4. CONTEXT LEGISLATIV DE FUNCŢIONARE
4.1. Documente care atestă înfiinţarea unităţii:
Nu există.
4.2. Documente care atestă obţinerea personalităţii juridice a unităţii:
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi nr. 26 din 28.02.2013
 Adresa Inspectoratului Şcolar al Judeţului Călăraşi nr. 3735 din 25.07.2013
4.3. Cadrul legislativ în baza căruia se face înscrierea copiilor preşcolari în grădiniţă:
Legea nr.1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale
Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar, aprobat prin
OMEC nr. 4295/8.09.2005, modificat şi completat în 2012
Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preşcolar, aprobat prin OMEN
nr. 4464/7.09.2000
Nota MECTS nr. 31593 din 28.02.2012 privind reînscrierea şi înscrierea copiilor de vârstă
preşcolară în grădiniţe
4.4. Autorizaţii de funcţionare:
 Autorizaţie sanitară de funcţionare nr. 000223 din 22.10.2009

A2. INDICATORI DE STARE
1. RESURSE UMANE
1.1. Informaţii privind efectivele de preşcolari:
1.1.1. Număr total preşcolari în anul şcolar 2013-2014:
168
1.1.2. Structura pe grupe de vârstă în anul şcolar 2013-2014:
Nr.
Grupa
Număr total
Număr total
Număr fete
Număr băieţi
crt.
de vârstă
grupe
preşcolari
1
Grupa mică
2
49
21
28
2
Grupa mijlocie
2
51
23
28
3
Grupa mare
2
68
39
29
TOTAL
6
168
83
85
1.1.3. Dinamica şcolară în perioada 2002-2014:
Anul 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013şcolar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
54
94
177
192
196
214
210
236
215 207 153 168
Nr.
copii
250

200

150

100

50

0
2002-2003

2003-2004 2004-2005 2005-2006

2006-2007 2007-2008

2008-2009 2009-2010

2010-2011 2011-2012 2012-2013

2013-2014
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1.1.4. Tendinţe demografice ale circumscripţiei şcolare:
Conform recensământului efectuat în luna mai a anului 2013, în circumscripţia Grădiniţei cu
Program Normal nr.11 Călăraşi, au fost identificate următoarele cohorte demografice de copii:
Perioada 01.09.2007- 01.09.2008- 01.09.2009- 01.09.2010- 01.09.2011- 01.09.2012naşterii 31.08.2008 31.08.2009 31.08.2010 31.08.2011 31.08.2012 31.08.2013
41

Nr. copii

39

36

29

21

11
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2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

1.1.5. Estimarea planului de şcolarizare în perioada 2013-2017:
Anul
2013-2014
2014-2015
2015-2016
şcolar
6
6
6
Nr.
grupe
160
150
150
Nr.
copii

2012-2013

2016-2017
5
120

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

1.1.6. Frecvenţa în perioada 2009-2013:
Procentul global al frecvenţei în ultimii patru ani şcolari: 93.42
Nr.
Anul şcolar
Procentul frecvenţei
crt.
1
2009-2010
92.33
2
2010-2011
92.45
3
2011-2012
93.25
4
2012-2013
95.66
96,00%

95,00%

94,00%

93,00%

92,00%

91,00%

90,00%
2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013
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Cauzele absenteismului:
 Particularităţile dezvoltării fizice şi a sănătăţii copilului în perioada copilăriei timpurii;
Imunitatea scăzută a copiilor la factorii externi;
 Condiţiile socio-economice precare ale familiei: sărăcie, părinţi indiferenţi, neglijenţi,
familii dizarmonice, părinţi plecaţi în străinătate;
 Contextul şcolar: adaptarea dificilă a copiilor de grupă mică la mediul
instituţionalizat, datorată insuficientei dezvoltări socio-emoţionale sau greşelilor de
abordare a problemei de către părinte sau cadrul didactic; neadaptarea programului
zilnic şi al curriculumului la nevoile, ritmul şi ruta de învăţare a fiecărui copil,
comunicarea defectuoasă copil-cadru didactic, părinte-cadru didactic, conflictul cu
colegii.
1.1.7. Rezultate obţinute de preşcolari la concursuri (2008-2013):
Concursul
Tipul concursului
An
Număr premii obţinute
şcolar
I
II
III
Alte
premii
Zilele municipiului Călăraşi
concurs local
1
2008 2009
Copilăria mea
concurs judeţean
1
1
Olimpiadele cunoaşterii
concurs naţional
9
3
1
1
Cu Europa … la joacă
concurs internaţional
3
1
7
Voinicel
concurs internaţional
1
3
6
Piticot
concurs internaţional
9
7
6
13
Zilele Municipiului Călăraşi concurs local
2
2009 2010
Smarty
concurs internaţional
29
9
5
6
Piticot
concurs naţional
23
6
6
7
Olimpiadele cunoaşterii
concurs naţional
1
1
1
7
Cu Europa … la joacă
concurs internaţional
11
Cu Europa … la joacă
concurs internaţional
21
2
1
3
2010 2011
Smarty
concurs internaţional
25
11
7
8
Piticot
concurs naţional
9
1
2
14
Voinicel
concurs naţional
1
La porţile Deltei
tabără naţională de
5
creaţie
Europreşcolarul
concurs internaţional
22
3
1
2011 2012
Voinicel
concurs naţional
21
Piticot
concurs naţional
26
Cu Europa … la joacă
concurs internaţional
29
14
3
2
2012 2013
Smarty
concurs internaţional
27
5
2
3
1.1.8. Orientare şcolară:
Absolvenţilor Grădiniţei cu Program Normal nr.11 Călăraşi şi părinţilor acestora li s-au
prezentat în fiecare an ofertele educaţionale ale tuturor şcolilor din zonă: Şcoala Gimnazială
„Mihai Viteazul”, Şcoala Gimnazială „Mircea Vodă”, Şcoala Gimnazială „Tudor
Vladimirescu”, Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” şi Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”.
Opţiunile lor sunt reprezentate în următoarea diagramă:
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Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Călăraşi 42,31%
Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călăraşi 21,15%
Şcoala Gimnazială „Mircea Vodă” Călăraşi 21,15%
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Călăraşi - 11,54%
Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Călăraşi 3,85%

1.2. Informaţii privind personalul angajat
1.2.1. Personal didactic:
1.2.1.1. Număr total cadre didactice:
6
1.2.1.2. Mod de încadrare a personalului didactic:
Nr. total
Modul de încadrare
cadre didactice
Titular
Suplinitor
pe catedră rezervată
6
5
1

Titulari
Suplinitori

1.2.1.3.Funcţie didactică:
Nr. total
cadre
Educatoare
didactice
6
2

Funcţia didactică
Profesori pentru învăţământul
preşcolar
4

Educatoare
Profesori învăţământ preşcolar
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1.2.1.4.Formare iniţială:
Nr. total
cadre didactice
Studii medii
6

2

Studii formare iniţială
Studii superioare
Studii superioare de
de 3 ani
4 ani
3
1

Studii medii
Studii superioare de 3 ani
Studii superioare de 4 ani

1.2.1.5. Distribuţia pe grade didactice:
Nr. total
Gradul didactic
cadre
I
II
didactice
6
5
0

Debutanţi
Definitivat
0

1

Gradul I
Debutanţi

1.2.1.6. Distribuţia pe grupe de vechime:
Nr. total
Vechimea în învăţământ
cadre
5 -10 ani
30 - 35 ani
didactice
6
1
3

peste 35 ani
2

5-10 ani
30-35 ani
> 35 ani
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1.2.1.7. Distribuţia pe grupă de vârstă:
Nr. total
Grupe de vârstă
cadre
35 - 40 ani
45 - 50 ani
50 - 55 ani
didactice
6
1
1
2

55 – 60 ani
2

35 - 40 ani
45 - 50 ani
50 - 55 ani
55 - 60 ani

1.2.1.8.Formare continuă prin cursuri de formare:
Nr. Numele şi prenumele
Numărul creditelor profesionale transferabile
Total
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
crt
cadrului didactic
30
25
73
49
177
1
Duţu Vasilica
30
25
55
2
Bunea Elisabeta
30
25
55
3
Cuţăr Gherghina
30
25
11
66
4
Dobrică Ştefana
30
25
71
126
5
Ivanciu Romelia
0
6
Baltă Elena Ramona
1.2.1.9. Performanţe în activitatea metodico-ştiinţifică:
1.2.1.9.1.Autori/coautori/colaboratori la publicaţii/auxiliare didactice:
Duţu Vasilica
Nr.
Publicaţia / Auxiliarul didactic
Editura
Anul
crt.
apariţiei
1
„Proiecte tematice. Învăţare integrată Editura Didactica Publishing House,
2012
prin joc”
Bucureşti
2
Proiecte tematice „Proiectul meu”
Editura Didactica Publishing House,
2012
Bucureşti
3
„Te aştept la serbare!”
Editura Didactica Publishing House,
2012
Bucureşti
4
„Serbare pentru Moş Crăciun”
Editura Didactica Publishing House,
2011
Bucureşti
5
„Super şcolar”
Editura Didactica Publishing House,
2010
Bucureşti
6
„Micul creştin”
Editura Didactica Publishing House,
2010
Bucureşti
7
„Scufiţa Roşie – Citim, învăţăm, Editura Paralela 45, Piteşti
2010
colorăm,ne jucăm!”
8
„Capra cu trei iezi– Citim, învăţăm, Editura Paralela 45, Piteşti
2010
colorăm,ne jucăm!”
9
„Aplicaţii ale noului curriculum Editura Didactica Publishing House,
2010
pentru învăţământul preşcolar”
Bucureşti
10
„Planificarea tematică şi proiectarea Editura Diana, Piteşti
2010
14

didactică a activităţilor de învăţare din
grădiniţă”
11
„Aplicarea noului curriculum pentru Editura Diana, Piteşti
educaţia timpurie – o provocare?”,
12
„Culegere de texte literare pentru Editura Didactică şi Pedagogică,
copii”
Bucureşti
1.2.1.9.2.Autori de articole în publicaţii cu ISBN/ISSN:
Nr. Numele şi prenumele
Articolul
crt.
cadrului didactic

2010
1994

Anul
apariţiei

„Abordarea în manieră integrată a activităţii didactice
2013
prin proiectul tematic”
2
„Proiectul tematic, componentă esenţială a activităţii
2013
didactice integrate”
3
„Strategii de comunicare în parteneriatul educaţional
2012
grădiniţă - familie”
4
„Organizarea conţinuturilor învăţării din perspectivă
2012
integrată”
5
„Utilizarea metodelor interactive de grup în cadrul
2011
acţiunilor metodice ale cadrelor didactice din
învăţământul preşcolar”
6
„Un om cu suflet mare”
2011
7
„Cercul pedagogic – formă de perfecţionare
2010
accesibilă”
8
„Necesitatea depistării, prevenirii şi corectării
2010
defectelor de vorbire la copiii preşcolari”
9
„Stimularea creativităţii verbale la copiii preşcolari
2009
prin aplicarea metodelor interactive de grup”
10
„Aplicaţii practice ale metodei interactive cubul în
2007
grădiniţa de copii”
1.2.1.9.3.Participanţi la simpozioane, sesiuni de comunicări:
Nr. Numele şi prenumele
Simpozioanul /
Locul
Anul
crt
cadrului didactic
Sesiunea de comunicări
desfăşurării desfăşurării
1 Duţu Vasilica
Simpozionul Naţional „Frumos / Călăraşi
2013
Ivanciu Romelia
Urât pe Pământ Românesc”
2 Duţu Vasilica
Simpozionul
Internaţional Călăraşi
2013
Ivanciu Romelia
„Orizonturi didactice”
3 Duţu Vasilica
Simpozionul Naţional „Spiru Călăraşi
2012
Haret
–
promotor
al
învăţământului românesc”
4
Simpozionul
Naţional Călăraşi
2011
„Orizonturi didactice”
5
Simpozionul
Naţional Călăraşi
2010
„Orizonturi didactice”
6
Simpozionul
Naţional Călăraşi
2009
„Orizonturi didactice”
7
Simpozionul
Internaţional Reşiţa
2008
1

Duţu Vasilica
Ivanciu Romelia
Duţu Vasilica
Ivanciu Romelia
Duţu Vasilica
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„Didactica”
Simpozionul
„Orizonturi didactice”

8

1.2.1.9.4.Metodişti ISJ:
1. Prof. Duţu Vasilica (1994-2013)
1.2.1.9.5.Responsabili cerc pedagogic:
1. Prof. Duţu Vasilica (1990-2013)
2. Educ. Dobrică Ştefana (2012-2013)
1.2.1.9.6.Formatori:
Nr. Numele şi prenumele
crt.
cadrului didactic
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Duţu Vasilica

Naţional Călăraşi

Cursul de formare

„Manager inovator”
„Pro Management educaţional”
„Abordarea integrată a curriculumului pentru
învăţământul preşcolar”
„Metode interactive de grup”
„Proiectarea didactică în învăţământul preşcolar”
„Cursuri de formare pentru directorii de unităţi
şcolare”
„Prevenirea, medierea şi stingerea conflictelor”
„Sporirea inteligenţelor multiple”
Cursuri de perfecţionare cu necalificaţii

2007

Perioada
derulării
cursului
2010-2013
2011-2013
2013
2007-2008;
2011-2012
2007
2000-2001
1999-2000
1999-2000
1996-2010

1.2.1.9.7.Mentori:
1. Prof. Duţu Vasilica (2012)
1.2.1.9.8.Îndrumători de practică pedagogică:
1. Prof. Duţu Vasilica (2005-2009; 2011-2012; 2014-2015)
2. Prof. Ivanciu Romelia (2005-2009; 2014-2015)
3. Educ. Dobrică Ştefana (2011-2012)
1.2.2. Personal didactic auxiliar:
1.2.2.1. Număr total personal didactic auxiliar:
1
1.2.2.2. Distrbuţia în funcţie de calificări:
Nr.
Calificarea
Postul ocupat
Normarea
crt.
pe post
1 Management financiar contabil
Administrator fnanciar cu atribuţii
0,25
(studii superioare de 5 ani)
de secretar
1.2.2.3.Gradul de acoperire a posturilor existente conform normativelor în vigoare cu
personal didactic auxiliar:
50% (conform Notificării nr. 44.990/28.12.1999, privind normativele de personalul didactic
auxiliar şi de personal de administraţie din învăţământul preuniversitar salarizat de la bugetul
de stat)
1.2.3. Personal nedidactic:
1.2.3.1. Număr total personal nedidactic:
2
1.2.3.2. Distribuţia în funcţie de calificări:
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Nr.
Calificarea
Postul ocupat
Normarea
crt.
pe post
1 Studii liceale de 12 clase cu examen de bacalaureat Îngrijitor I
1
2 Studii liceale de 10 clase
Îngrijitor I
1
1.2.3.3. Gradul de acoperire a posturilor existente conform normativelor în vigoare cu
personal nedidactic:
133,33% (conform Notificării nr. 44.990/28.12.1999, privind normativele de personalul
didactic auxiliar şi de personal de administraţie din învăţământul preuniversitar salarizat de la
bugetul de stat)
2. ORGANIGRAMA INSTITUŢIEI
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3. CONSILII, COMISII ŞI RESPONSABILITĂŢI
3.1. Consilii:
Nr.
Consiliul
crt.
1
Consiliul de administraţie
2
Consiliul profesoral
3
Consiliul pentru curriculum
4
Consiliul reprezentativ al părinţilor
3.2. Comisii cu caracter permanent:
Nr.
Comisia
crt.
1 Comisia metodică
2 Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii
3 Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului
de control intern
4 Comisia pentru prevenirea şi reducerea violenţei în mediul şcolar
5 Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii
6 Comisia responsabilă cu gestionarea Bazei de Date Naţionale a Educaţiei la nivelul unităţii
3.3. Comisii cu caracter ocazional:
Nr.
Comisia
crt.
1 Comisia de cercetare disciplinară şi consiliere privind abaterile disciplinare ale
personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic
2 Comisia de achiziţii publice a valorilor materiale
3

Comisia de recepţie a lucrărilor efectuate, a bunurilor şi materialelor, a mijloacelor fixe şi a
obiectelor de inventar

4

Comisia de inventariere a patrimoniului unităţii

5

Comisia de casare a bunurilor de inventar

6
3.4.
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Comisia pentru recensământul populaţiei preşcolare
Responsabilităţi individuale:
Responsabilitatea
Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
Cadre didactice cu atribuţii de diriginte
Responsabilul cu formarea continuă
Consilierul de etica si integritate
Purtătorul de cuvânt
Cadrul didactic cu atribuţii de securitate şi sănătate în muncă
Cadrul tehnic cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor
Gestionar de patrimoniu
Responsabilul cu sigiliul
Responsabilul cu verificarea, întocmirea, numerotarea filelor şi gestionarea condicii de
prezenţă pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic
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11
12
13

Responsabilul cu arhiva unităţii
Responsabilul cu primirea, gestionarea şi distribuirea produselor lactate şi de panificaţie
pentru elevi
Reprezentant sindical

4. RESURSE FINANCIARE
4.1. Resurse bugetare:
4.2. Proiecţia bugetară:
Anul bugetar
2011
650 000 lei
406 000 lei

2009
2010
2012
2013
550 000 lei
650 000 lei
650 000 lei
110 000 lei
Buget proiectat
472 000 lei
580 000 lei
419 000 lei
110 000 lei
Buget aprobat
4.3. Execuţia bugetară:
Anul
Buget cheltuit
din care:
bugetar
Cheltuieli salariale
Cheltuieli materiale
2009
377 505 lei
298 902 lei
78 603 lei
2010
406 384 lei
304 885 lei
101 499 lei
2011
391 456 lei
293 622 lei
97 834 lei
2012
275 925 lei
234 812 lei
41 113 lei
4.4. Resurse extrabugetare:
 programe şi proiecte
 contracte de finanţare
 sponsorizări
 donaţii
 activitate culturală
 valorificarea unor produse realizate de copii, educatoare şi părinţi
5. OFERTĂ CURRICULARĂ
5.1. Curriculum Naţional
Curriculumul utilizat de Grădiniţa cu Program Normal nr.11 Călăraşi este
Curriculumul pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, aprobat prin OMECT
nr. 5233/01.09.2008.
5.1.1.Planul de învăţământ:
Nr. de
Nr. ore / tură, din norma
activităţi /
cadrului didactic, dedicate
Categorii de activităţi de
Intervalul
săptămână
categoriilor de activităţi
de vârstă
învăţare
din planul de învăţământ
37-60 luni
Activităţi pe domenii experienţiale
7
2h x 5zile = 10h
(3,1-5 ani) Jocuri şi activităţi didactice alese
10
1,5h x 5zile = 7,5h
Activităţi de dezvoltare personală
5
1,5h x 5zile = 7,5h
TOTAL
22
25h
61-84 luni
Activităţi pe domenii experienţiale
10
3h x 5zile = 15h
(5,1-7 ani) Jocuri şi activităţi didactice alese
10
1h x 5zile = 5h
Activităţi de dezvoltare personală
6
1h x 5zile = 5h
TOTAL

26

25h
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Curriculum la decizia şcolii
Oferta CDŞ a Grădiniţei cu Program Normal nr.11 Călăraşi din ultimii patru ani şcolari a
fost bogată şi diversificată, vizând atât opţionalul la nivelul disciplinei şi la nivelul ariei
curriculare, cât şi opţionalul integrat sau crosscurricular şi abordând domenii diverse precum:
 literatură pentru copii;
 limbă engleză;
 teatru pentru copii;
 educaţie pentru societate;
 educaţie religioasă;
 educaţie rutieră;
 educaţie ecologică;
 educaţie pentru sănătate;
 alfabetizare digitală;
 educaţie plastică
 educaţie muzicală (vocală şi instrumentală - pian)
 karate-do
 gimnastică artistică
 dans modern
 dans clasic
 dans popular
 folclor pentru copii
În urma aplicării procedurii specifice, părinţii au ales pentru copii următoarele activităţi
opţionale care s-au derulat pe parcursul anului şcolar 2012-2013:
Grupa
Nr.
Activitatea opţională
Susţinătorul opţionalului
crt.
Grupa mare A
1
„Copiii vorbesc engleza!”
Niţu Daniela – Prof. limba engleză
2
Gimnastică artistică
Puran Petre – Prof. Educaţie fizică
Grupa mare B
1
„Copiii vorbesc engleza!”
Niţu Daniela – Prof. limba engleză
2
Gimnastică artistică
Puran Petre – Prof. Educaţie fizică
Grupa mijlocie A
1
„Copiii vorbesc engleza!”
Niţu Daniela – Prof. limba engleză
Grupa mijlocie B
1
„Copiii vorbesc engleza!”
Niţu Daniela – Prof. limba engleză
5.3. Oferta extracurriculară
Activitatea extracurriculară reprezintă unul dintre punctele forte ale Grădiniţei cu
Program Normal nr.11 Călăraşi, în 2012-2013 aceasta derulându-se prin următoarele
modalităţi:
5.3.1.Proiecte educaţionale:
 „Pe drumul cărţii” – proiect derulat în cadrul Programului „Să ştii mai multe, să fii mai
bun!” – Şcoala altfel
 „Pipo”, „Girafa Rafa”, „Prichindei în lumea basmelor”, „Filip şi cheia fermecată” –
proiecte naţionale de stimulare a interesului pentru lectură
 „PitiClic”, EduTeca” – proiecte naţionale de stimulare a interesului copiilor pentru
învăţarea prin software educaţional
 „Educăm aşa!” – program naţional de educaţie a părinţilor
5.3.2.Concursuri şcolare:
 „Cu Europa la joacă…” – concurs de stimulare a abilităţilor intelectuale şi de creativitate
pentru copiii preşcolari şi şcolari mici
 „Smarty” – concurs de cunoştinţe pentru copiii preşcolari, pe domenii experienţiale
5.2.
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 Alte concursuri
5.3.3.Proiecte de parteneriat educaţional:
 „Pod peste Dunăre” – parteneriat româno – bulgar pentru cunoaşterea unor elemente de
identitate naţională
 „De la Dunăre la Mare” – parteneriat naţional de promovare a identităţii locale
 „Eco – Piticii” – parteneriat interjudeţean de educaţie ecologică (CL, DB, IL)
 „Căsuţa cu poveşti” – parteneriat educaţional pentru stimularea interesului pentru lectură
(Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Călăraşi, CCD Călăraşi, Editura Didactica
Publishing House Bucureşti, Tipografia Mediaprint Călăraşi, Edition Media Press)
 „Împreună ne va fi mai uşor” – parteneriat cu familia şi comunitatea locală (DGASPC,
CJRAE, Asociaţia pentru învăţare permanentă Open Distance Learning, IPJ, ISU, DSP)
 „Curcubeul prieteniei” – parteneriat cu unităţi preşcolare din oraş
5.3.4.Activităţi pentru dezvoltarea unor competenţe:
 „Mind Lab” – program integrat de formare a competenţelor cognitive şi socio-emoţionale
 „Zestrea strămoşească” – proiect de familiarizare cu tradiţii şi obiceiuri populare locale
(dans şi muzică populară)
 „Învăţ să dansez!” – curs de dansuri moderne pentru copii
 „Fac gimnastică de mic să cresc mare şi voinic!” – gimnastică artistică şi ritmică
 „Clape magice” – program de iniţiere în muzica instrumentală (pian)
5.3.5.Activităţi culturale:
 „ProCinema” – vizionarea unor filme pentru copii
 „Teatrul mic” – vizionarea unor spectacole de teatru, muzică şi divertisment pentru copii
 „Hai la serbare!” – serbări prilejuite de diferite evenimente (deschiderea anului şcolar,
1 Decembrie – Ziua Naţională a României, Naşterea Domnului, Ziua Mamei, Ziua
Copilului, sfârşitul anului şcolar, alte evenimente)
 „Călăraşi, Călăraşi, tu eşti dragul meu oraş!” – vizite la diferite obiective socio-economice
şi culturale ale oraşului
 „Curcubeul anotimpurilor” – expoziţie cu lucrări plastice ale copiilor
5.3.6.Activităţi sportive şi turistice:
 „Sport şi sănătate” – participare la evenimente sportive ale oraşului
 „Voiniceii” – concursuri sportive (cel puţin unul pe anotimp)
 „Valurile Dunării” – plimbare cu vaporul şi picknic
 „Aventură şi cunoaştere” – activităţi de tip outdoor
 „Excursioniştii” – excursii
 „Vacanţă de vară pe placul tău!” – program de vacanţă pe parcursul lunii iulie
5.3.7.Activităţi sociale:
 „Mâini deschise” – activităţi de voluntariat în cadrul SNAC
 „Micii ecologişti” – ecologizarea spaţiului din jurul grădiniţei
 „Şi astfel poţi salva pădurea!” – campanie de strângere de deşeuri de hârtie
6. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
6.1. Autoevaluarea instituţională
La nivelul Grădiniţei cu Program Normal nr.11 Călăraşi există procedura de autoevaluare
instituţională care prevede modalităţile de monitorizare a calităţii procesului educaţional, de
evaluare a rezultatelor învăţării şi de autoevaluare instituţională pe baza ghidului specific
ARACIP, utilizându-se standardele naţionale de evaluare periodică şi standardele de referinţă.
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Asigurarea calităţii
Pe baza procedurilor, au fost stabilite:
 măsurile pentru atingerea obiectivelor de asigurare a calităţii stabilite în anul şcolar
precedent prin planul de îmbunătăţire, cu termene de realizare şi responsabilităţi precise;
 modalităţile de monitorizare semestrială a programelor de studii, însoţită de un raport cu
principalele concluzii desprinse;
 organizarea şi implementarea unor programe de îmbunătăţire a rezultatelor copiilor cu
dificultăţi de învăţare şi de stimulare a copiilor capabili de performanţă;
 metodologia de evaluare a cadrelor didactice;
 organizarea sistemului informatic şi a bazei de date la nivelul CEAC, care să permită
colectarea, prelucrarea şi analiza datelor privitoare la asigurarea calităţii;
 organizarea activităţilor de benchmarking;
 elaborarea şi implementarea strategiei de promovare a grădiniţei;
 transparenţa şi actualizarea informaţiilor despre unitatea şcolară;
 compararea rezultatelor actuale cu obiectivele de asigurare a calităţii stabilite în anii
şcolari anteriori.
6.3. Funcţionarea CEAC
În organigrama Grădiniţei cu Program Normal nr.11 Călăraşi, CEAC, constituită conform
Legii asigurării calităţii educaţiei, se află în raport de coordonare cu CA. Există decizia
anuală de constituire a CEAC, strategia CEAC, planul operaţional anual al CEAC, graficul
activităţii CEAC, RAEI anuale, planuri de îmbunătăţire, PDI, manualul calităţii, ghiduri
ARACIP, fişe de observare a lecţiilor, fişe de monitorizare, rapoarte de monitorizare,
chestionarele aplicate cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor, procese verbale ale întâlnirilor
CEAC. Evaluarea calităţii se face pe baza unei planificări cunoscute de personalul didactic,
există un flux continuu de informaţii privind activitatea CEAC. Conducerea unităţii adoptă
recomandarile CEAC şi alocă resurse pentru comisie, inclusiv o sală dedicată. În activităţile
CEAC sunt implicaţi reprezentanţii tuturor beneficiarilor.
6.2.

7. RELAŢII SISTEMICE ŞI CU COMUNITATEA
Grădiniţa cu Program Normal nr.11 Călăraşi promovează relaţii eficiente cu Inspectoratul
Şcolar al Judeţului Călăraşi şi cu autorităţile locale, constatându-se o deschidere semnificativă
a acestora pentru activitatea instituţiei preşcolare.
Considerând că parteneriatul educaţional este una dintre pârghiile importante ale
dezvoltării organizaţionale, conducerea şcolii şi cadrele didactice au acţionat pentru trecerea
de la parteneriatul consultativ la unul colaborativ şi durabil şi la cooperarea eficientă a celor
doi factori, grădiniţă – partener social, pe baza recunoaşterii reciproce a competenţelor şi a
responsabilităţilor.
7.1. Parteneri educaţionali (2003-2013)
Nr. Partenerul educaţional
Instituţii partenere
crt.
1
Familia
2
Unităţi similare
1. Grădiniţe din Municipiul Călăraşi:
 GPP „Rostogol” Călăraşi
 GPP „Amicii” Călăraşi
 GPP „Aricel” Călăraşi
 GPP „Voinicel” Călăraşi
 GPN „Prichindel” Călăraşi
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3

Şcoala

4

Unităţi
conexe
ale
Inspectoratului
Şcolar
Călăraşi

5

Biserica

6
7

Instituţii care asigură
servicii sociale
Instituţii care asigură
servicii de sănătate şi
securitate a copiilor

8

Instituţii de cultură şi
sport

9

Instituţii
economice

socio-

2. Grădiniţe din judeţul Călăraşi:
 GPP „Brotăcel” Călăraşi
 GPN nr.1 Ceacu
 GPN nr.1 Vâlcelele
3. Grădiniţe din alte judeţe (IL, GL, CT, DB, VL, GR, BT,
BR, CJ, DJ, HD, IS, SM, TR, IF, OT, MH, CS, TM)
4. Grădiniţe din alte ţări:
 Bulgaria (Silistra, Turtucaia)
1. Şcoli din Municipiul Călăraşi:
 Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Călăraşi
 Şcoala Gimnazială „Mircea Vodă” Călăraşi
 Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Călăraşi
 Şcoala Gimnazială „Carol I”
 Călăraşi Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Călăraşi
 Colegiul Economic Călăraşi
 Colegiul Tehnic „Ştefan Bănulescu” Călăraşi
2. Şcoli din judeţul Călăraşi:
 Şcoala Gimnazială nr.1 Jegălia
 Şcoala Gimnazială nr.1 Nicolae Bălcescu
3. Şcoli din alte judeţe (IL, GL, BR)
1. Casa Corpului Didactic Călăraşi
2. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
Călăraşi
3. Palatul Copiilor Călăraşi
4. Clubul Elevilor Călăraşi
1. Parohia „Naşterea SF. Ioan Botezătorul” Călăraşi
2. Parohia Coslogeni
1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Călăraşi
1. Direcţia de Sănătate Publică Călăraşi
2. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi
3. Agenţia Naţională Antidrog
4. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi
5. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi
1. Centrul Cultural Judeţean Călăraşi
2. Muzeul Dunării de Jos Călăraşi
3. Biblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu” Călăraşi
4. Muzeul Viu de Istorie, Etnografie şi Folclor Poiana – jud.
Ialomiţa
5. Grupul etnografic şi folcloric „Izvoraşul” Ghimpaţi – jud.
Ialomiţa
6. Asociaţia „Balada Dunării” Călăraşi
7. Companii de teatru, cinema şi artistice (Savoi, Arabela,
Teatru de marionete, Mix Music Junior, ProCinema Kids)
8. Grădina Zoologică Călăraşi
1. Edituri (Diana, CD Press, Didactica Publishing Housse)
2. Tipografia Mediaprint
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Organizaţii diverse

10

8.
8.1.





8.2.

3. Direcţia Silvică Călăraşi
4. Piraeus Bank
5. Agenţi economici
6. Mass media (Edition Media Press, Observator de Călăraşi,
Antena 1 Călăraşi)
1. Asociaţia pentru Învăţare Permanentă Open and Distance
Learning Center Călăraşi
2. SC Interoffice – C.KREUL Germania
3. SC Evon
4. Organizatori de concursuri şcolare
5. Asociaţia „Mâini deschise” Călăraşi

CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ ŞI COMUNITARĂ
Caracteristici
Ethos pedagogic înalt, respect pentru profesie, cooperare, dorinţă de afirmare;
Relaţii colegiale între cadrele didactice, cu unele atitudini de individualism, competiţie,
rutină;
Relaţii bazate pe respect şi sprijin reciproc între cadrele didactice şi părinţi;
Satisfacţie a majorităţii părinţilor în raport cu educaţia primită de copiii lor;
Norme clare în regulamentul de organizare şi funcţionare atât pentru activitatea
preşcolarilor şi a cadrelor didactice, cât şi pentru părinţi şi vizitatori.
Valori

Prietenie: Vrem să construim o comunitate a copiilor în care ei să fie prieteni. Adevărata
competiţie trebuie să fie nu între copii diferiţi, ci în fiecare copil în parte, cu propriile lui
dificultăţi, pe drumul dezvoltării calităţilor, aptitudinilor şi potenţialului său. În acest fel, toţi
copiii se percep unii pe alţii ca tovarăşi de drum, se acceptă în colectiv cu dificultăţile pe care
le are fiecare şi se ajută unii pe ceilalţi în depăşirea lor.

Respect: Suntem atenţi să hrănim relaţia noastră cu fiecare copil în parte prin mesaje
pozitive şi prin responsabilizarea fiecăruia pentru propriul său capăt de relaţie. Astfel,
comunicarea este una autentică, evităm să vorbim despre copil şi îl lăsăm să se definească
singur. Copiii se nasc cu înclinaţia naturală de a coopera cu adulţii şi este responsabilitatea
adultului de a nu lăsa această cooperare să meargă împotriva intereselor copilului.

Acceptare: Copilul

este în centrul activităţii noastre. Credem că fiecare copil este OK aşa
cum este. Credem că fiecare copil are valoare prin simplul fapt că există, indiferent de
caracteristicile lui individuale. Promovăm o educaţie de tip incluziv. Tratăm copilul ca pe o
persoană reală şi vedem copilul în calitatea lui intrinsecă de fiinţă umană.

Siguranţă: Avem grijă să oferim copilului linişte şi încredere – condiţie fundamentală a
dezvoltării sale şi echilibrului său interior. Încercăm să întemeiem acest sentiment de
siguranţă pe sentimentul copilului de a fi acceptat aşa cum este de către colegii lui, dar mai cu
seamă de către educatori, iar pentru a se simţi acceptat înseamnă mai înainte de orice a se
simţi iubit. Dovada acestei iubiri constă în afecţiunea educatorului faţă de copil, în calitatea
îngrijirilor, în bunăvoinţa ce i se arată, în satisfacţiile ce i se oferă şi, în special, în interesul pe
care acesta îl acordă faptelor lui şi în timpul pe care i-l consacră, dar şi în crearea
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posibilităţilor ca, la rândul lui, copilul să poată exprima sentimente de afecţiune, dovedind
astfel dorinţa de a participa prin aporturi reale la viaţa grădiniţei, aceasta fiind modalitatea lui
de a-şi confirma apartenenţa la grup.

Libertate:

Considerăm că, pentru dezvoltarea deplină a personalităţii sale, copilul are
nevoie de libertate în demersurile întreprinse şi în exprimarea opiniilor şi sentimentelor sale,
fără a depăşi hotarul libertăţii celorlalţi. De aceea, îl sprijinim să cunoască legile naturale şi
sociale pentru a le pune în mod sistematic în acţiune pentru atingerea scopurilor sale, făcând
ceea ce este bine pentru sine şi pentru ceilalţi.

Explorare:

Învăţăm copilul să exploreze lumea înconjurătoare, să analizeze, să pună
întrebări în legătură cu aspectele întâlnite, să-şi exprime opinii şi stări sufleteşti şi să iniţieze
acţiuni. Prin experienţe, experimente şi explicaţii simple, printr-un demers didactic euristic,
problematizant, participativ şi acţional, determinăm copilul, împins de dorinţa cunoaşterii şi
descoperirii şi de curiozitatea spontană, să răspundă singur la întrebări de genul „de ce?”,
„cum?”, „cine?”, „din ce cauză?”, „ce s-ar întâmpla?”.

Armonie: Vrem să creăm în grădiniţă un mediu prietenos pentru copil, având în vedere
starea de bine a acestuia şi bucuria lui de a învăţa, toţi actorii şi partenerii educaţionali
armonizându-şi eforturile în acest sens. Întregul demers educaţional se va centra pe
dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul
propriu şi de trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia.

B. ANALIZA DIAGNOSTICĂ A MEDIULUI EXTERN
B1. FACTORI POLITICI
1. LEGISLAŢIA
 Autorităţile locale sunt receptive la nevoile Grădiniţei cu Program Normal nr. 11 Călăraşi
pentru funcţionarea optimă a acesteia.
 Legislaţia românească promovează măsuri şi politici educaţionale menite să continue
dezvoltarea şi modernizarea sistemului de învăţământ.
 Noul Curriculum pentru învăţământul preşcolar promovează în mod real educaţia
timpurie.
 În România se extinde şi se îmbunătăţeşte ocrotirea şi educaţia în perioada copilăriri mici,
în mod egal pentru băieţi şi fete, şi, mai ales, pentru copiii cei mai vulnerabili şi mai
dezavantajaţi prin asigurarea de servicii şi susţinerea de programe orientate spre familii,
tutori, personalul de ocrotire şi educaţie şi comunitate.
 Legislaţia din România vizează îmbunătăţirea calităţii educaţiei.
 Legislaţia din domeniul salarizării nu stimulează tinerii să opteze pentru sistemul de
învăţământ, ca urmare a remunerării neadecvate.
 Legislaţia permite concedierea cadrelor didactice cu performanţe scăzute.
 Legislaţia muncii blochează ocuparea posturilor vacante. Încadrarea deficitară cu personal
didactic auxiliar şi nedidactic afectează desfăşurarea normală a actului educaţional.
 Prin facilităţile acordate familiei, îndeosebi mamelor, pentru creşterea copiilor, legislaţia
din România nu favorizează creşterea natalităţii.
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2. POLITICILE EDUCAŢIONALE ALE GRĂDINIŢEI
 Copilul este unic şi abordarea lui trebuie să fie holistică (comprehensivă din toate
punctele de vedere ale dezvoltării sale), astfel încât acesta să se dezvolte global.
 La vârstele mici este fundamental să avem o abordare pluridisciplinară (îngrijire, nutriţie
şi educaţie în acelaşi timp).
 Adultul / educatorul, la nivelul relaţiei didactice, apare ca un partener de joc, matur, care
cunoaşte toate detaliile jocului şi regulile care trebuie respectate.
 Activităţile desfăşurate în cadrul procesului educaţional sunt adevărate ocazii de învăţare
situaţională.
 Mediul educaţional trebuie să permită dezvoltarea liberă a copilului prin explorarea sa
activă de către copil (care interacţionează cu materialele, cu ceilalţi copii şi cu educatorul)
şi să pună în evidenţă dimensiunea interculturală şi pe cea a incluziunii sociale.
 Copilul este încurajat să exploreze şi să devină independent, autonom prin utilizarea
metodelor activ-participative.
 Evaluarea, bazată pe observare sistematică, trebuie să urmărească progresul copilului în
raport cu el însuşi şi mai puţin raportarea la norme relative de grup.
 Părintele nu poate lipsi din acest cerc educaţional, el este partenerul-cheie în educaţia
copilului, iar relaţia familie – grădiniţă – comunitate este hotărâtoare.
3. ACTIVITATEA DE LOBBY
 Părinţii reprezintă un factor important în diseminarea realizărilor Grădiniţei cu Program
Normal nr.11 Călăraşi.

B2. FACTORI ECONOMICI
1. ACTIVITATEA ECONOMICĂ
 Gradul de ocupare a populaţiei Municipiului Călăraşi în activitatea economică este scăzut
faţă de media naţională.
 Majoritatea părinţilor ocupaţi la nivelul localităţii lucrează în servicii bugetare, croitorie,
transporturi şi construcţii.
 Slaba dezvoltare a firmelor private nu oferă oportunităţi de sponsorizare a unităţii de
învăţământ.
2. POLITICA BUGETARĂ
 Politica bugetară locală asigură resurse financiare minimale pentru desfăşurarea normală a
procesului de învăţământ.
 Politica bugetară guvernamentală nu a permis alocarea de fonduri pentru finalizarea
localului unde îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa cu Program Normal nr.11 Călăraşi, ceea
ce îngreunează amenajarea spaţiului exterior al unităţii.
 Cheltuielile unităţii nu se pot încadra în bugetul alocat per preşcolar.
3. VENITUL DISPONIBIL AL FAMILIEI
 Majoritatea copiilor care frecventează Grădiniţa cu Program Normal nr.11 Călăraşi se
bucură de condiţii decente şi chiar foarte bune de trai. Familiile se preocupă de
dezvoltarea lor sub toate aspectele şi sunt interesate de performanţele pe care le
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acumulează în grădiniţă, contribuind cu tot ceea ce este necesar (rechizite, materiale de
igienă personală, plata activităţilor opţionale şi extracurriculare).
Scăderea veniturilor unor familii generează absenteismul şi demotivarea preşcolarilor.

B3. FACTORI SOCIO-CULTURALI
1. ATITUDINEA FAŢĂ DE MUNCĂ
 Majoritatea copiilor şi părinţilor din Grădiniţa cu Program Normal nr.11 Călăraşi au o
atitudine pozitivă faţă de muncă.
2. MIGRAŢIA PĂRINŢILOR
 Plecarea părinţilor la muncă în străinătate a determinat rămânerea copiilor în grija rudelor,
dezbinarea unor familii şi afectarea socio-emoţională a preşcolarilor (11,33% dintre
preşcolari au cel puţin un părinte plecat la muncă în străinătate).
3. RATA ŞOMAJULUI
 Procentul părinţilor aflaţi în şomaj indemnizat sau neindemnizat se înscrie în rata
şomajului la nivelul municipiului.
4. AJUTOARE SOCIALE
 Circa 10% dintre familii beneficiază de ajutoare sociale.
 Programul guvernamental „Laptele şi cornul”este favorabil familiilor cu venituri mici şi
constituie un motiv de a frecventa grădiniţa.
5. COMPOZIŢIA ETNICĂ
 În circumscripţia Grădiniţei cu Program Normal nr.11 Călăraşi locuiesc, alături de
români, familii de rromi.
6. DIVORŢIALITATEA
 Fenomenul divorţului se află în creştere accelerată, 8,66% dintre copiii din Grădiniţa cu
Program Normal nr.11 Călăraşi trăind din acest motiv în familii monoparentale.
7. RATA NATALITĂŢII
 Scăderea anuală a numărului de copii din circumscripţia şcolară creează probleme de
realizare a planului de şcolarizare şi de încadrare a personalului didactic.
8. MEDIUL CONCURENŢIAL
Proximitatea grădiniţelor cu identitate bine definită în comunitate implică o concurenţă
crescută pentru atragerea şi înscrierea copiilor în Grădiniţa cu Program Normal nr.11
Călăraşi.
8.1. Grădiniţele cu Pogram Prelungit din Călăraşi:
 Iniţiativă managerială
 Echipe competitive
 Prestaţie didactică de calitate
 Linie diversificată de servicii educaţionale
 Aplică alternative educaţionale
 Condiţii de asistenţă socială
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8.3.








Spaţii organizate adecvat activităţilor didactice, însă în unele cazuri cu dublă sau triplă
funcţionalitate
Condiţii igienico-sanitare
Grădiniţa cu Program Normal nr.12 Călăraşi:
Prestaţie didactică de calitate
Aplică alternative educaţionale
Scădere drastică a numărului de copii din zonă
Local impropriu în apartamente de bloc, dar cu perspective de investiţii în acest sens
Spaţiu insuficient
Grădiniţa cu Program Normal nr. 7 Călăraşi:
Prestaţie didactică de calitate
Vecinătate cu Palatul copiilor, care oferă activităţi opţionale diverse
Nu aplică alternative educaţionale
Echipă omogenă, dar nu foarte competitivă
Amplasare favorabilă solicitărilor de înscriere
Spaţii modernizate
Condiţii igienico-sanitare

9. NIVELUL EDUCAŢIONAL
9.1. Nivelul de studii:
Fără studii
Studii submedii
Studii medii
Studii superioare
10%
50,66%
39%
0,33%
9.2. Grupurile ţintă ale beneficiarilor direcţi şi indirecţi din piaţa educaţională:
Serviciile educaţionale oferite de Grădiniţa cu Program Normal nr.11 Călăraşi au ca
scop satisfacerea nevoilor de instruire şi educaţie a populaţiei preşcolare din
circumscripţia şcolară desemnată de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi, însă,
conform viziunii sale, dar în limita politicii de personal, se doreşte a fi o grădiniţă
incluzivă, cu uşile larg deschise pentru toţi copiii care solicită înscrierea la această unitate
şcolară.
9.2.1.Grupul copiilor din familie:
 Au interes pentru servicii educaţionale de calitate
 Agreează grupele Step by Step şi cadrele didactice care şi-au constituit o personalitate
profesională recunoscută
 Solicită curriculum la decizia şcolii şi ofertă extracurriculară diversificate, suportând orice
costuri
 Solicită condiţii materiale de calitate
 Prezintă interes pentru activitatea şcolară
 Aspiră la şcoli cu performanţe şi rar solicită consiliere pentru orientarea şcolară
9.2.2.Grupul copiilor aflaţi în plasament familial:
 Au interes pentru servicii educaţionale de calitate
 Agreează grupele în sistem tradiţional
 Solicită un curriculum la decizia şcolii diversificat, dar fără costuri din partea familiei
 Solicită condiţii materiale de calitate, deşi, de cele mai multe ori, asistenţii maternali nu se
implică alături de ceilalţi părinţi în crearea acestora
 Prezintă interes pentru activitatea şcolară şi se înscriu la şcoală la vârsta standard
9.2.3. Grupul copiilor cu părinţi aflaţi la muncă în străinătate:
 Au interes pentru servicii educaţionale de calitate
28



Agreează grupele Step by Step şi cadrele didactice care şi-au constituit o personalitate
profesională recunoscută
 Solicită curriculum la decizia şcolii şi ofertă extracurriculară diversificate, suportând orice
costuri
 Solicită condiţii materiale de calitate
 Prezintă interes pentru activitatea şcolară
 Aspiră la şcoli cu performanţe şi solicită consiliere pentru orientarea şcolară
9.2.4.Grupul copiilor cu cerinţe educative speciale:
 Au interes pentru servicii educaţionale de calitate
 Agreează grupele în sistem tradiţional
 Solicită specialişti pentru satisfacerea nevoilor speciale pe care le au
 Solicită servicii sociale aparte
 Acceptă curriculum-ul la decizia şcolii propus
 Solicită condiţii materiale de calitate
 Amână înscrierea în şcoală atât cât este admis legal, astfel încât să beneficieze cât mai
mult de cadrul socio-afectiv şi serviciile oferite de grădiniţă
 Aspiră la şcoli incluzive şi solicită consiliere pentru orientarea şcolară
9.2.5.Grupul copiilor rromi:
 Au interes pentru servicii educaţionale de calitate
 Agreează grupele în sistem tradiţional
 Solicită condiţii materiale de calitate
 Solicită curriculum la decizia şcolii şi ofertă extracurriculară diversificate, suportând orice
costuri
 Solicită consiliere pentru orientarea şcolară
10. PROBLEME ETNICE
 În comunitate coexistă armonios românii cu rromii.
11. ATITUDINE FAŢĂ DE RELIGIE
 În cadrul grădiniţei coexistă paşnică indivizi aparţinând diferitelor religii.

B4. FACTORI TEHNOLOGICI
1. Dotarea şi baza materială a şcolii:
 Creşterea interesului cadrelor didactice pentru implementarea noilor tehnologii în
strategiile didactice.
 Creşterea interesului părinţilor pentru noile tehnologii.
 Existenţa dotărilor şi a utilităţilor necesare desfăşurării normale a procesului instructiveducativ.
 Acces la Internet.
 Influenţa negativă a folosirii în exces a televizorului şi calculatorului asupra copiilor.
 Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice a determinat uzura morală a echipamentelor
informatice existente.

B5. FACTORI ECOLOGICI
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Existenţa posibilităţii de colectare selectivă a deşeurilor.
Implicarea în proiecte educaţionale a partenerilor specializaţi în protecţia mediului.

C. ANALIZA SWOT
Din analiza mediului intern al Grădiniţei cu Program Normal nr.11 Călăraşi s-au desprins
următoarele puncte tari şi puncte slabe, iar din analiza mediului extern următoarele oportunităţi şi
ameninţări pentru fiecare dintre domeniile de dezvoltare ale instituţiei de învăţământ:
1. CURRICULUM
PUNCTE TARI
 personalizarea procesului instructiv-educativ
prin oferta educaţională;
 existenţa întregului material curricular în
unitatea de învăţământ;
 calitatea
documentelor
de
proiectare
didactică, în concordanţă cu curriculumul
naţional şi cu resursele disponibile;
 utilizarea diverselor auxiliare didactice
moderne pentru sporirea randamentului
şcolar: ghiduri, fişe de lucru, softuri
educaţionale;
 calitatea foarte bună a procesului instructiveducativ reflectată în în obţinerea de rezultate
foarte bune la evaluările interne şi externe şi
în aprecierea laudativă de către învăţători a
nivelului de pregătire al preşcolarilor la
momentul intrării în clasa pregătitoare şi a
uşurinţei cu care aceştia se integrează în
activitatea de tip şcolar;
 obţinerea unor performanţe la concursuri
şcolare de către copiii grădiniţei;
 abordarea
modernă,
integrată
şi
interdisciplinară
a
obiectivelor
şi
conţinuturilor specifice Curriculum-ului
pentru educaţia timpurie;
 stimularea copiilor capabili de performanţă
prin programe adecvate;
 integrarea copiilor cu cerinţe educative
speciale, a celor din grupuri dezavantajate;
 aplicarea alternativei educaţionale Step by
Step;
 crearea claselor responsabile şi protectoare.

PUNCTE SLABE
 oferta CDŞ a grădiniţei nu satisface în
totalitate
nevoile
educaţionale
ale
preşcolarilor şi opţiunile părinţilor;
 insuficienta diversitate a abilităţilor cadrelor
didactice în raport cu nevoile beneficiarilor;
 slaba valorificare a evaluării ca factor
reglator în proiectarea de proces;
 slaba preocupare a cadrelor didactice pentru
introducerea softului educaţional în procesul
instructive-educativ.

OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
 existenţa legislaţiei şi a unor programe  existenţa şi proliferarea unui mediu negativ
guvernamentale destinate învăţământului
al educaţiei informale, care promovează
preuniversitar, educaţiei timpurii, grupurilor
valori contrare celor ale grădiniţei.
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dezavantajate;
 adaptarea politicii educaţionale a unităţii la
nevoile beneficiarilor educaţiei în contextul
societăţii aflate în schimbare;
 existenţa cererilor de diversificare a ofertelor
educaţionale din partea beneficiarilor
educaţiei – părinţi, copii şi comunitare;
 existenţa unor proiecte educaţionale naţionale
şi internaţionale destinate învăţământului
preuniversitar;
 existenţa ofertei diversificate de auxiliare
didactice care permite o selecţie riguroasă în
vederea achiziţionării.
2. RESURSE UMANE
PUNCTE TARI
 flexibilitatea managementului unităţii în
raport cu procesul schimbărilor sociale şi
organizatorice suportate de unitate pe
parcursul timpului;
 pregătirea ştiinţifică şi metodică a corpului
profesoral cu vechime în învăţământ;
 încadrarea şcolii cu cadre didactice calificate,
în proporţie de 100%, cu studii superioare
(83,33%) şi grade didactice (83,33%);
 participarea
cadrelor
didactice
la
perfecţionări prin grade didactice şi cursuri
de formare;
 organizarea sistematică a activităţii de
perfecţionare a cadrelor didactice la nivelul
cercurilor pedagogice şi al comisiilor
metodice;
 organizarea unor acţiuni metodice de nivel
judeţean în cadrul unităţii;
 existenţa la nivelul unităţii a unor persoane
resursă pentru ISJ şi CCD (metodişti,
responsabili cerc pedagogic, membri în
consiliul consultativ al disciplinei, formatori);
 integrarea noilor tehnologii în activităţile de
formare continuă;
 localizarea unităţii într-un cartier cu populaţie
preponderent tânără, caracterizat printr-un
procent demografic peste media municipiului
Călăraşi;
 preferarea unităţii noastre de către părinţi din
alte zone ale oraşului şi chiar din alte
localităţi;














PUNCTE SLABE
pregătirea psihopedagogică şi metodică
insuficientă a cadrelor didactice debutante,
mai ales, în privinţa adaptării curriculumului la specificul grupei şi în domeniul
managementului clasei /organizaţiei şcolare;
preocuparea insuficientă a profesorilor „cu
experienţă” pentru actualizarea pregătirii
psihopedagogice, managementul proiectelor,
implementarea sistemului de management al
calităţii, activitatea informatizată, predarea
limbilor moderne şi a unor activităţi
opţionale agreate de copii şi părinţi;
participarea aleatorie la programele de
formare continuă pentru acumularea
creditelor profesionale transferabile impuse
de sistem, şi nu în funcţie de nevoile reale de
formare;
neaccesarea programelor de mobilitate
europeană de către cadrele didactice;
mişcarea anuală a unei părţi a personalului
didactic, date fiind dinamica grupelor de
copii şi unele circumstanţe (rezervare post
pentru metodistul CCD);
slaba coordonare a responsabilităţilor clar
delimitate şi încredinţate cadrelor didactice şi
neachitarea de sarcinile specifice, dat fiind
resursele limitate pentru alcătuirea şi
funcţionarea
comisiilor
şi
asumarea
responsabilităţilor;
grad restrâns de acoperire a nevoilor de
încadrare pentru compartimentul financiar31

 procentul global foarte bun al frecvenţei
preşcolarilor în ultimii patru ani şcolari:
93.42;
 adecvarea activităţii de orientare şi consiliere
la nevoile copiilor şi părinţilor;
 acoperirea nevoilor de îngrijire prin personal
nedidactic peste normativele în vigoare
(133,33%).
OPORTUNITĂŢI
 corelarea fişei postului şi fişei de evaluare
pentru cadrele didactice cu scopurile
organizaţiei şcolare şi cu obiectivele de
dezvoltare personală ale cadrelor didactice;
 percepţia semnificativ pozitivă a majorităţii
cadrelor didactice cu privire la schimbările
înregistrate deja în sistemul de formare
continuă;
 varietatea cursurilor oferite de furnizorii de
formare;
 existenţa
unor
oportunităţi
pentru
completarea studiilor de către personalul
didactic şi nedidactic, pentru specializarea în
domeniul socio-psihopedagogic sau în
domenii conexe;
 existenţa
fondurilor
europene
pentru
programe de formare;
 implicarea şi responsabilizarea cadrelor
didactice din unitate în activităţile metodice
şi ştiinţifice, culturale şi sociale desfăşurate la
nivelul oraşului şi al judeţului;
 capacitatea relativ mare a unităţii.

contabil şi secretariat;
 funcţionarea cu un număr prea mare de copii
la unele grupe (între 25-35);
 imposibilitatea cuprinderii în grădiniţă a
copiilor de 2-3 ani, ai căror părinţi doresc un
debut anticipat în activitatea preşcolară.
AMENINŢĂRI
 frecvenţa schimbărilor legislative, reflectate
într-un statut incert al cadrului didactic;
 disponibilitatea redusă faţă de inovaţie a
unor cadre didactice;
 neconcordanţa dintre importanţa profesiei de
educatoare şi salarizarea specifică;
 supraîncărcarea cadrelor didactice cu sarcini
şi activităţi neremunerate;
 absenţa mijloacelor pentru stimularea
materială a personalului;
 slaba şi ineficienta orientare a elevilor către
profesia de cadru didactic, în special către
cea
de
educatoare/profesor
pentru
învăţământul preşcolar, astfel că, an de an,
calitatea resursei umane care se orientează
către acest domeniu scade;
 scăderea
prestigiului
unităţii
prin
pensionarea unor profesori cu notorietate pe
plan local;
 dinamica în scădere a populaţiei de vârstă
preşcolară;
 influenţa negativă a folosirii în exces a
televizorului şi calculatorului asupra
copiilor;
 amplasarea în vecinătatea grădiniţei a trei
mari unităţi preşcolare, care se dezvoltă şi se
modernizează continuu;
 creşterea numărului de copii proveniţi din
familii monoparentale sau din familii
emigrate în ţările UE;
 migrarea copiilor rromi împreună cu părinţii
lor pe perioade relativ mari de timp din
structura anului şcolar;
 nerespectarea de către părinţi a vârstei
optime pentru înscrierea copiilor la grădiniţă;
 dificultatea asigurării resurselor pentru
suportul / sprijinul extern, suplimentar în
activitatea la grupă cu copii cu CES;
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 diminuarea fondurilor bugetare alocate
pentru dezvoltarea profesională.
3. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 existenţa unui mediu de învăţare care  funcţionarea într-o locaţie comună cu o altă
dezvoltă aptitudinile şi interesele individuale
unitate şcolară;
ale copiilor, astfel încât aceştia să crească şi  uzura morală a unor mijloace didactice;
să se dezvolte în ritm propriu;
 neinformatizarea bibliotecii;
 distribuirea judicioasă a spaţiului şcolar,  absenţa unui control sistematic şi a unei
modernizarea şi eficientizarea acestuia în
evidenţe clare în ceea ce priveşte fondul de
procesul
educaţional,
întreţinerea
carte în vederea recuperării pagubelor
corespunzătoare, dotarea şi amenajarea
produse prin utilizarea lor la grupă;
spaţiilor în concordanţă cu specificul  nefinalizarea amenajării spaţiului de joacă şi
activităţii preşcolare şi cu normele legale în
de recreere pentru copiii grădiniţei;
vigoare;
 absenţa unui spaţiu disponibil pentru
 existenţa mobilierului ergonomic necesar şi a
înfiinţarea unui centru de recreere pentru
unor mijloace şi echipamente eficiente şi de
după-amiaza, pentru weekend şi pentru
calitate;
perioada vacanţelor;
 existenţa conexiunii la Internet de mare  scăderea fondurilor extrabugetare atrase;
viteză;
 neaccesarea proiectelor de finanţare existente
 existenţa condiţiilor necesare asigurării
pentru învăţământ, în special pentru
securităţii şi sănătăţii copiilor şi angajaţilor;
învăţământul preşcolar.
 asigurarea unor fonduri suficiente din bugetul
local;
 identificarea şi gestionarea corectă şi
eficientă a unor fonduri extrabugetare.
OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
 unitate cu personalitate juridică, cu statut de  insuficienţa bugetul alocat per preşcolar
ordonator terţiar de credit;
pentru funcţionarea optimă;
 descentralizarea finanţării şi autonomia  insuficienţa resurselor bugetului local pentru
instituţională permit o gestionare mai
dezvoltarea tuturor proiectelor unităţii;
eficientă a fondurilor;
 slaba stimulare, prin legislaţia în vigoare, a
agenţilor economici în ceea ce priveşte
 existenţa fondurilor alocate de Guvern pentru
investiţii şi dotări în învăţământul
acordarea unor fonduri extrabugetare unităţii
preuniversitar;
de învăţământ.
 interesul unor oameni de afaceri de a susţine
activitatea grădiniţei unde copiii lor îşi
desfăşoară activitatea;
 oferta bogată de materiale didactice pentru
grădiniţă.
4. RELAŢII COMUNITARE
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 colaborarea eficientă şi principială cu  derularea unui număr redus de proiecte şi
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi, cu
parteneriate educaţionale în raport cu
Primăria municipiului Călăraşi, cu instituţiile
resursele existente;
comunităţii locale, cu instituţii şi organizaţii  valorificarea insuficientă a parteneriatelor cu
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diverse;
 fructuoasa colaborare cu familiile copiilor;
 identitatea bine definită a unităţii de
învăţământ în comunitate;
 existenta unui climat educaţional deschis,
incluziv, stimulativ;
 cultură organizaţională bazată pe valori
morale profunde;
 cultură organizaţională concurenţială propice
competitivităţii şi creşterii calităţii educaţiei;
 implicarea activă şi colaborativă a familiei în
activitatea din grădiniţă;
 colaborarea cu diverse instituţii locale pentru
realizarea unor activităţi extracurriculare;
 tradiţia instructiv-educativă concretizată întro imagine foarte bună a unităţii de
învăţământ;
 preocuparea conducerii grădiniţei pentru
creşterea calităţii procesului didactic şi a
bazei materiale;
 experienţă în derularea proiectelor de
parteneriat la nivel local, naţional şi
tranfrontalier.
OPORTUNITĂŢI
 disponibilitatea comunităţii de a relaţiona cu
grădiniţa şi preşcolarii;
 rezultatele
parteneriatelor
unităţii
de
învăţământ cu comunitatea locală;
 posibilitatea
antrenării
părinţilor
în
întreţinerea spaţiilor şcolare;
 disponibilitatea unor instituţii de a veni în
sprijinul grădiniţei;
 interesul şcolilor gimnaziale pentru atragerea
clientelei şcolare;
 conştientizarea
rolului
grădiniţei
în
dezvoltarea armonioasă a personalităţii
umane de către familie, de către comunitate,
de către societate;
 crearea premiselor formării personalităţii
viitorilor cetăţeni ai oraşului de către mediul
socio-cultural, stimulativ pentru activitatea
educativă din grădiniţă;
 lobby-ul părinţilor privind prezentarea
realizărilor şi performanţelor grădiniţei.

alte unităţi de învăţământ şi ONG-uri;









AMENINŢĂRI
migrarea unei părţi a părinţilor din
circumscripţia şcolară aferentă unităţii de
învăţământ în străinătate, însoţită de scăderea
frecvenţei şcolare şi de abandonul parental al
copiilor rămaşi în ţară;
tendinţa de automarginalizare a unor familii
cu potenţial economic şi cultural scăzut, ceea
ce reduce interesul părinţilor pentru
implicarea în viaţa şcolară;
nemulţumirile unor părinţi faţă de activitatea
unor cadre didactice poate duce la
micşorarea numărului de cereri de înscriere
în unitate;
concurenţa crescută pentru atragerea şi
înscrierea
copiilor
prin
proximitatea
grădiniţelor cu identitate bine definită în
comunitate.

Analiza SWOT exprimă o putere internă strategică destul de mare a Grădiniţei cu
Program Normal nr.11 Călăraşi şi posibilităţi bune de a răspunde cerinţelor factorilor externi,
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valorificând la nivel optim oportunităţile existente.

IV. STRATEGIA MANAGERIALĂ
A. ARGUMENT –
NECESITATE, FEZABILITATE, OPORTUNITATE
La elaborarea Planului de dezvoltare instituţională, s-au avut în vedere:
 rezultatele obţinute în îndeplinirea obiectivelor stabilite prin planurile de implementare
ale PDI 2008-2012;
 rezultatele inspecţiei şcolare generale, realizată de Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Călăraşi în anul 2012;
 analiza diagnostică a mediului intern şi a mediului extern, realizată prin metodele SWOT
şi PESTE;
 analiza cererii/nevoii de educaţie;
 analiza alternativelor şi riscurilor;
 sustenabilitatea după încheierea ciclului de viaţă al planului de dezvoltare;
 beneficiile pentru educaţia copiilor;
 particularităţile învăţământului preşcolar.
Echipa de management are capacitatea de a implementa planurile operaţionale anuale şi
îşi propune ca, după încheierea planului de dezvoltare, bunele practici privind metodologia
implementării planului să fie preluate de către toţi factorii interesaţi. În condiţiile autonomiei
financiare generată de principiul „finanţarea urmează elevul”, prevăzută de Legea Educaţiei,
unitatea de învăţământ va aloca anual fonduri pentru implementarea planului. Relaţia
grădiniţă – comunitate va fi consolidată pe parcursul activităţilor, prin conlucrarea echipei de
implementare a proiectului cu reprezentanţii partenerilor locali, ceea ce va genera, pe termen
lung, o încredere sporită a comunităţii în unitatea de învăţământ şi o implicare mai mare a
partenerilor educaţionali în educaţia copiilor.
Planul de dezvoltare a fost elaborat în concordanţă cu Politica de coeziune UE 2014-2020
(Investiţii în domeniul educaţiei, al formării competenţelor şi al învăţării pe tot parcursul
vieţii), cu priorităţile Cadrului Strategic Comun 2014-2020 şi în conformitate cu obiectivele
PND 2014-2020, axate pe priorităţile Strategia Europa 2020 (Reforme naţionale pentru
creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii la orizontul anului 2020), potrivit cărora
participarea şcolară a copiilor din grupuri vulnerabile contribuie la dezvoltarea resurselor
umane, având ca rezultat final dezvoltarea echilibrată în domeniul educaţiei şi folosirea
eficientă a capitalului uman din România.
La elaborarea planului de dezvoltare s-a ţinut cont şi de principiul egalităţii de şanse,
având în vedere Constituţia României şi Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse între
femei şi bărbaţi. Se va asigura accesul egal la activităţi, indiferent de gen, etnie, naţionalitate,
religie, categorie socială, convingeri, orientare sexuală, handicap. Scopul final al planului de
dezvoltare îl constituie furnizarea unei educaţii mai bune, în care individualitatea
preşcolarului reprezintă cheia succesului în învăţare; conţinutul formării cadrelor didactice
implicate are în vedere dezvoltarea competenţelor de abordare pedagogică centrată pe copilul
preşcolar, care să îmbunătăţească şansele de reuşită şcolară ale tuturor copiilor, indiferent de
mediu de provenienţă, etnie sau stil de învăţare.
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Planul de dezvoltare contribuie la dezvoltarea durabilă, prin furnizarea unei educaţii
iniţiale de calitate copiilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii şi prin dezvoltarea unor
competenţe transversale din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii, care vor asigura şanse
de integrare socială şi profesională a copiilor într-o societate în care competenţele de
comunicare şi respectul faţă de celălalt, indiferent de etnie, gen sau statut social, reprezintă
cheia coeziunii sociale.
Strategia aleasă permite organizaţiei noastre să se concentreze asupra alinierii eficiente a
resurselor umane şi materiale, existente şi previzibile, la viziunea şi misiunea sa, respectând,
în acelaşi timp, politicile curente naţionale şi locale în învăţământ, dar şi expectanţele
comunităţii. Strategia Grădiniţei cu Program Normal nr.11 Călăraşi asigură îmbunătăţirea
continuă, dar şi recunoaşterea calităţii educaţiei oferite.

B. ŢINTELE / SCOPURILE STRATEGICE
Ţintele strategice derivă din viziunea Grădiniţei cu Pogram Normal nr.11 Călăraşi şi
reprezintă intenţiile majore care vor fi realizate prin planul de dezvoltare şi prin care se va
îndeplini misiunea unităţii de învăţământ. Aceste scopuri nu se referă la activităţile obligatorii
/ curente, ci reprezintă domeniile pe care grădiniţa intenţionează să le îmbunătăţească.
Ţintele strategice stabilite de Grădiniţa cu Pogram Normal nr.11 Călăraşi pentru perioada
2013-2017, pe baza diagnozei mediului intern şi extern, având ca reper misiunea unităţii,
sunt:
ŢINTA 1 – Reconsiderarea managementului la nivelul grădiniţei şi al grupei de
preşcolari în perspectiva individualizării învăţării şi a egalizării şanselor.
ŢINTA 2 – Generarea, producerea şi asigurarea continuă a calităţii procesului
educaţional, în contextul descentralizării şi al consolidării dimensiunii europene în
domeniul educaţiei.
ŢINTA 3 – Personalizarea ofertei educaţionale prin dezvoltarea şi modernizarea
curriculum-ului la decizia şcolii şi a ofertei extracurriculare în concordanţă cu cererile
şi nevoile de dezvoltare ale preşcolarilor şi ale comunităţii.
ŢINTA 4 – Capacitarea grădiniţei conform normativelor şi crearea unui climat de
siguranţă fizică şi libertate psihică pentru copiii grădiniţei.
ŢINTA 5 – Valorificarea şi valorizarea resurselor existente prin creşterea gradului de
responsabilizare profesională.
ŢINTA 6 – Armonizarea ofertelor de formare promovate cu nevoile de formare
identificate la nivelul unităţii.
ŢINTA 7 – Sporirea şi eficientizarea veniturilor unităţii.
ŢINTA 8 – Dezvoltarea bazei materiale a unităţii prin dotări armonizate cu
necesităţile specifice procesului educaţional, cu vârsta copiilor şi cu normele legale
în vigoare.
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ŢINTA 9 – Implementarea proiectelor de parteneriat interinstituţionale şi comunitare
pentru adecvarea ofertei educaţionale la noutăţile în domeniu, la problematica lumii
contemporane şi la specificul şi nevoile comunităţii.
ŢINTA 10 – Formarea unui profil competitiv avantajos, a unei personalităţi distincte
a grădiniţei în peisajul educaţional.

C. OPŢIUNILE STRATEGICE
Pentru realizarea obiectivelor propuse, Grădiniţa cu Program Normal nr.11 Călăraşi va
pune accent pe dezvoltarea următoarelor domenii funcţionale:
 dezvoltarea curriculară;
 dezvoltarea resurselor umane;
 dezvoltarea resurselor materiale şi financiare;
 dezvoltarea relaţiilor comunitare.

C1. DEZVOLTAREA CURRICULARĂ
ŢINTA 1 – Reconsiderarea managementului la nivelul grădiniţei şi al grupei de
preşcolari în perspectiva individualizării învăţării şi a egalizării şanselor.
1.1.Aplicarea individualizată a proiectelor şi programelor destinate educaţiei timpurii astfel încât
să se asigure accesul egal al copiilor preşcolari la activităţi şi şanse egale de reuşită, indiferent
de gen, etnie, naţionalitate, mediu de provenienţă, religie, categorie socială, convingeri,
handicap, stil de învăţare.
1.2.Organizarea şi implementarea grupelor orientate spre nevoile copilului, conform ritmului şi
rutei personale de progres individual, având drept coordonate:
 Gândirea orientată conform necesităţilor copilului;
 Predarea orientată conform necesităţilor copilului;
 Învăţarea orientată conform necesităţilor copilului;
 Evaluarea orientată spre progresul copilului în raport cu el însuşi şi mai puţin spre
raportarea la norme relative de grup.
ŢINTA 2 – Generarea, producerea şi asigurarea continuă a calităţii procesului
educaţional, în contextul descentralizării şi al consolidării dimensiunii europene în
domeniul educaţiei.
2.1.Orientarea curriculum-ului spre abordări integrate ale conţinuturilor, ceea ce permite o
explicare de calitate a realităţii.
2.2.Utilizarea strategiilor interactive de grup, a cooperării, a proiectului şi a altor metode activparticipative şi experimentale, cu dirijare minimă, care să favorizeze acumularea
cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor prevăzute de curriculumul pentru educaţia
timpurie, dar şi oportunităţile de învăţare de mai târziu.
2.3.Utilizarea graduală a calculatorului şi a softului educaţional în activitate.
2.4.Implementarea unor programe de stimulare a copiilor capabili de performanţă şi de asistare şi
sprijinire a copiilor cu nevoi speciale.
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2.5.Dezvoltarea unor programe educaţionale din domeniul noilor educaţii (educaţie ecologică,
educaţie pentru sănătate, educaţie interculturală etc.).
2.6.Reconsiderarea mecanismelor de evaluare în paralel cu raportarea la standardele naţionale şi
europene.
2.7.Participarea la concursuri de cunoştinţe şi aptitudini destinate copiilor preşcolari şi obţinerea
unor rezultate cât mai bune.
2.8.Aplicarea alternativei educaţionale Step by Step.
ŢINTA 3 – Personalizarea ofertei educaţionale prin dezvoltarea şi modernizarea
curriculum-ului la decizia şcolii şi a ofertei extracurriculare în concordanţă cu cererile
şi nevoile de dezvoltare ale preşcolarilor şi ale comunităţii.
3.1.Abordarea Curriculum-ului pentru educaţie timpurie din perspectiva cerinţelor educative ale
copiilor şi ale comunităţii.
3.2.Proiectarea unui Curriculum la decizia şcolii cu valoare formativă şi pedagogică, astfel încât
să permită obţinerea unor trasee educaţionale aşteptate de beneficiarii direcţi – copiii şi
indirecţi – părinţii şi comunitatea, ai actului educaţional.
3.3.Diversificarea Curriculum-ului la decizia şcolii astfel încât să fie cuprinse toate tipurile de
opţional (la nivelul disciplinei, la nivelul ariei curriculare, la nivelul mai multor arii
curriculare).
3.4.Creşterea rolului activităţilor extracurriculare în dezvoltarea integrală a copilului preşcolar.

C2. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
ŢINTA 4 – Capacitarea grădiniţei conform normativelor şi crearea unui climat de
siguranţă fizică şi libertate psihică pentru copiii grădiniţei.
4.1.Asigurarea numărului de copii egal cu numărul de locuri disponibile în grădiniţă, conform
planului de şcolarizare, pe baza unor criterii clare şi corecte, astfel încât să fie respectat
dreptul la educaţie al fiecărui copil şi asigurarea frecvenţei ritmice a acestora.
4.2.Asigurarea condiţiilor de siguranţă fizică a copiilor, în conformitate cu normativele în
vigoare, în parteneriat cu familia şi instituţiile interesate şi responsabile de acest aspect.
4.3.Respectarea deontologiei profesionale şi a particularităţilor de vârstă în relaţia cu copilul
preşcolar.
4.4.Crearea comunităţii de copii şi sădirea apartenenţei la grup prin proiecte şi programe derulate
la nivelul grupelor şi al unităţii.
4.5.Educaţia părinţilor prin cursuri specifice şi de interes pentru aceştia; implicarea acestora prin
voluntariat în activitatea zilnică efectivă cu copiii.
ŢINTA 5 – Valorificarea şi valorizarea resurselor existente prin creşterea gradului de
responsabilizare profesională.
5.1.Completarea schemei de încadrare conform numărului de posturi cu personal didactic
calificat.
5.2.Orientarea eforturilor profesionale ale personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic
spre obiectivele strategice ale unităţii.
5.3.Impunerea criteriului performanţei în activitatea didactică în raport cu standardele
profesionale.
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5.4.Evaluarea ritmică a personalului didactic în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu
reglementările interne.
5.5.Stabilirea sarcinilor precise şi evaluarea ritmică a personalului nedidactic în conformitate cu
legislaţia în vigoare şi cu reglementările interne.
5.6.Promovarea personalului conform competenţelor şi performanţelor acestuia.
5.7.Constituirea şi responsabilizarea consiliilor şi comisiilor cu caracter permanent şi ocazional
pentru eficientizarea activităţii la nivelul grădiniţei.
5.8.Constituirea colectivelor de lucru şi atribuirea resurselor de putere în funcţie de calităţile
profesionale şi personale.
5.9.Îmbunătăţirea calităţii relaţiilor interumane în cadrul colectivului grădiniţei şi păstrarea unui
climat pozitiv, bazat pe încredere, respect, întrajutorare, de stimulare a competitivităţii şi
autodepăşirii.
ŢINTA 6 – Armonizarea ofertelor de formare promovate cu nevoile de formare
identificate la nivelul unităţii.
6.1.Formarea continuă a educatoarelor prin:
 Autoperfecţionare în grădiniţă;
 Perfecţionare prin cabinetul metodic;
 Perfecţionarea prin centrul metodic judeţean;
 Perfecţionarea prin centrele naţionale;
 Perfecţionarea prin unităţile de învăţământ superior.
6.2.Formarea personalului didactic, cu precădere, pe următoarele componente:
 Managementul educaţional;
 Marketing-ul educaţional;
 Managementul proiectelor;
 Evaluarea şi asigurarea calităţii;
 Desfăşurarea unui învăţământ de tip incluziv;
 Utilizarea tehnologiei moderne şi a softului educaţional;
 Desfăşurarea activităţilor opţionale: teatru de păpuşi, limbi străine, iniţiere computerială,
arte plastice, educaţie muzicală, coregrafie, euritmie, gimnastică, arte marţiale, abilităţi
practice etc.;
 Desfăşurarea activităţilor extracurriculare: animator, ghid turistic, organizator excursii,
tabere, spectacole etc.

C3. DEZVOLTAREA RESURSELOR FINANCIARE ŞI MATERIALE
ŢINTA 7 – Sporirea şi eficientizarea veniturilor unităţii.
7.1.Întocmirea proiectului anual de buget fundamentat pe:
 Finanţarea proporţională cu numărul de preşcolari, pentru cheltuieli de personal;
 Finanţarea complementară pentru cheltuieli materiale, servicii şi cheltuieli de investiţii.
7.2.Accesarea proiectelor şi programelor de finanţare destinate învăţământului preuniversitar, în
speţă învăţământului preşcolar.
7.3.Accesarea programelor europene, guvernamentale sau ale unor ONG-uri care vizează
grupurile dezavantajate sau aspecte ale problematicii lumii contemporane.
7.4.Realizarea unor venituri extrabugetare prin:
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Programe şi proiecte cu finanţare;
Autofinanţare;
Sponsorizare;
Donaţii ale părinţilor, ale unor persoane fizice sau juridice.

ŢINTA 8 – Dezvoltarea bazei materiale a unităţii prin dotări armonizate cu
necesităţile specifice procesului educaţional, cu vârsta copiilor şi cu normele legale
în vigoare.
8.1.Informatizarea activităţilor grădiniţei; realizarea dotărilor corespunzătoare, racordarea la
Internet.
8.2.Amenajarea spaţiului de joacă şi recreere în aer liber pentru copii.
8.3.Amenajarea şi dotarea unui spaţiu disponibil pentru desfăşurarea proiectului „Şcoala după
şcoală”.
8.4.Dotarea grădiniţei cu mijloace didactice şi echipamente moderne.
8.5.Procurarea documentelor şcolare şi a auxiliarelor didactice avizate de MEN pentru
învăţământul preşcolar.
8.6.Amenajarea unei mini-bucătării şi dotarea acesteia cu echipamentele necesare.
8.7.Amenajarea rafturilor metalice pentru depozitarea materialelor în magazia grădiniţei.

C4. DEZVOLTAREA RELAŢIILOR SISTEMICE ŞI COMUNITARE
ŢINTA 9 – Implementarea proiectelor de parteneriat interinstituţionale şi comunitare
pentru adecvarea ofertei educaţionale la noutăţile în domeniu, la problematica lumii
contemporane şi la specificul şi nevoile comunităţii.
9.1.Colaborarea continuă, corectă şi avantajoasă cu autorităţile şcolare şi administrative.
9.2.Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat interinstituţional la nivel sistemic, pe plan local şi
naţional, în scopul creşterii calităţii actului educaţional, al deschiderii orizontului de
cunoaştere şi relaţionare pentru copii şi cadrele didactice.
9.3.Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu unităţi similare din Uniunea Europeană în vederea
consolidării dimensiunii europene a educaţiei.
9.4.Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat comunitar cu instituţii de ştiinţă şi cultură, sportive,
socio-economice etc. pentru creşterea adecvării ofertei educaţionale la nevoile şi cerinţele
locale.
9.5.Aprofundarea parteneriatului cu familia în vederea eficientizării procesului educaţional prin:
 Elaborarea şi aplicarea sistematică a unor proiecte centrate pe parteneriatul cu părinţii;
 Activizarea şi dinamizarea comitetelor de părinţi, care să-şi asume rolul de interfaţă în
relaţia grădiniţă-familie;
 Ameliorarea şi eficientizarea modalităţilor de comunicare formală şi informală cu
familia.
ŢINTA 10 – Formarea unui profil competitiv avantajos, a unei personalităţi distincte
a grădiniţei în peisajul educaţional.
10.1.Iniţierea şi derularea unor activităţi susţinute de marketing educaţional pentru construirea
unui profil competitiv avantajos în peisajul educaţional, a unei imagini de marcă a unităţii.
10.2.Popularizarea ofertei educaţionale la nivelul comunităţii.
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10.3.Mediatizarea activităţii desfăşurate în grădiniţă.
10.4.Participări la competiţii locale şi naţionale ale copiilor şi cadrelor didactice.
10.5.Implicarea cadrelor didactice în activităţi specifice profesiei, dar şi în alte activităţi
ştiinţifice, cultural-artistice şi sociale la nivelul comunităţii.

D. ETAPELE DE REALIZARE
A PLANULUI DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ
Ţintele strategice derivate din misiunea şcolii şi vizând atingerea ţintelor propuse vor fi
realizate pe parcursul unui ciclu de patru ani şcolari care permite implementarea ţintelor
propuse:
Anul şcolar 2013-2015: planul de implementare va asigura demararea activităţilor propuse
pentru atingerea ţintelor strategice;
Anul şcolar 2014-2015: planul de implementare va dezvolta activităţile pentru atingerea
ţintelor strategice;
Anul şcolar 2015-2016: planul de implementare va asigura consolidarea rezultatelor bune
obţinute în primii doi ani;
Anul şcolar 2016-2017: planul de implementare va asigura consolidarea rezultatelor bune
obţinute în primii trei ani şi ameliorarea rezultatelor slabe;

E. PLANURILE OPERAŢIONALE
Fiecare ţintă strategică este operaţionalizată anual prin stabilirea obiectivelor prioritare,
resurselor, responsabilităţilor, termenelor şi a indicatorilor de performanţă.

VI. INDICATORI DE REALIZARE
A. CURRICULUM






Creşterea satisfacţiei copiilor şi părinţilor faţă de activitatea cadrelor didactice şi a
directorului la peste 80%;
Diferenţierea curriculară, în vederea trecerii de la „grădiniţa pentru toţi” la „grădiniţa
pentru fiecare”;
Valorificarea potenţialului de învăţare al fiecărei generaţii de preşcolari la un nivel cât
mai ridicat:
- înscrierea în grupa mare a tuturor copiilor de 5-6 ani din circumscripţia grădiniţei;
- rata retragerii din grădiniţă – sub 10,00%;
- rata abandonului şcolar – sub 4,00%;
rezultate şcolare bune şi foarte bune;
Oferta de activităţi extracurriculare asigură posibilitatea fiecărui preşcolar să
desfăşoare cel puţin un tip de activitate în afara programului grădiniţei.

B. RESURSE UMANE
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75% din cadrele didactice aplică metode interactive şi utilizează noile tehnologii în
procesul de predare-învăţare-evaluare;
100% din cadrele didactice participă la stagii de formare, acumulând cel puţin 90 de
credite profesionale transferabile.

C. RESURSE MATERIALE






Modernizarea şi asigurarea funcţionalităţii spaţiilor şcolare;
Dotarea grădiniţei cu mijloace didactice şi echipamente moderne;
Îmbogatirea anuală a patrimoniului unităţii cu materiale curriculare pentru toate
domeniile experienţiale;
Reducerea cu cel puţin 50% a pagubelor materiale produse în grădiniţă.
Asigurarea finanţării pentru cheltuielile de întreţinere curentă şi de conservare a
patrimoniului.

D. RELAŢII COMUNITARE



Creşterea cu 50% a numărului de acorduri de parteneriat încheiate cu familia şi
comunitatea;
Creşterea cu 50% a convenţiilor pentru derularea de proiecte educaţionale.

VII. MONITORIZARE ŞI EVALUARE
Această componentă a Planului de dezvoltare instituţională asigură legătura cu Planul
managerial anual, care este instrumentul de bază pentru monitorizarea PDI, şi identifică
responsabilii pentru monitorizarea implementării activitaţilor/sarcinilor stipulate de PDI,
pentru evaluarea progresului şi raportarea rezultatelor către conducerea unităţii de învăţământ,
şi, de asemenea, periodicitatea colectării informaţiilor legate de monitorizare şi depunerea
rapoartelor.
Pentru asigurarea calităţii derulării PDI, se va implementa manualul calităţii, se vor
elabora şi aplica proceduri de monitorizare şi evaluare a calităţii procesului educaţional,
proceduri de colectare regulată a feed-back-ului din partea copiilor şi a părinţilor, procedura
de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral şi se va asigura funcţionarea optimă a
Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.
Monitorizarea implementării PDI se va face pe baza procedurilor interne care determină
condiţiile de monitorizare, evaluare şi raportare. Informaţiile vor fi procesate de directorul
grădiniţei şi analizate de Consiliul de administraţie. Raportul cu privire la progresul
înregistrat şi sugestiile referitoare la îmbunătăţirile necesare emise de Consiliul de
administraţie, vor fi prezentate anual Consiliului profesoral şi Consiliului reprezentativ al
părinţilor.
Monitorizarea şi evaluarea vor fi sursa principală de informare pentru procesul de
actualizare/revizuire a PDI.
Pe parcursul derulării Planului de dezvoltare instituţională 2013-2017, Grădiniţa cu
Program Normal nr.11 Călăraşi va solicita o evaluare externă periodică.
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În loc de concluzii...
11 MOTIVE
SĂ ALEGI GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 11 CĂLĂRAŞI
1. Managementul unităţii este flexibil în raport cu procesul schimbările sociale şi
organizatorice suportate de unitate pe parcursul timpului.
2. Programul este flexibil, pe tot parcursul zilei (7:00 – 13:00) şi organizat adecvat vârstei
preşcolare: activităţi de dezvoltare personală, jocuri şi activităţi didactice alese, activităţi
pe domenii experienţiale şi activităţi extracurriculare.
3. Calitatea foarte bună a procesului instructiv-educativ este reflectată în performanţele de
zi cu zi ale preşcolarilor, în indicatorii de performanţă ai evaluărilor interne, în aprecierea
laudativă de către învăţători a nivelului de pregătire a preşcolarilor la momentul intrării în
clasa pregătitoare şi a uşurinţei cu care aceştia se integrează în activitatea de tip şcolar, în
obţinerea de calificative foarte bune la evaluările efectuate de Inspectoratul Şcolar al
Judeţului Călăraşi şi în premiile obţinute la concursuri de către copiii grădiniţei.
4. Obiectivele şi conţinuturile specifice Curriculum-ului pentru educaţia timpurie sunt
abordate modern, în manieră integrată şi interdisciplinară, utilizând proiectul tematic şi
metode interactive care stimulează cooperarea şi creativitatea copiilor, plăcerea acestora
de a învăţa.
5. În unitatea noastră este implementată la două grupe alternativa educaţională „Step by
Step”.
6. Activităţile propuse în oferta curriculară la decizia şcolii şi în oferta extracurriculară sunt
diverse şi atractive, conform opţiunilor şi nevoilor specifice beneficiarilor educaţiei şi
exigenţelor comunităţii.
7. Copiii capabili de performanţă sunt stimulaţi prin programe adecvate, iar cei cu cerinţe
educative speciale şi cei din grupuri dezavantajate sunt integraţi cu uşurinţă, beneficiind
de consiliere adecvată.
8. Cadrele didactice, deschise şi amabile, cu o bogată experienţă profesională sunt
preocupate permanent pentru creşterea calităţii actului didactic şi a implementării
conceptului de educaţie timpurie.
9. Personalul nedidactic oferă sprijin şi îngrijire copiilor.
10. Baza materială a grădiniţei creează funcţionalitate spaţiului generos prin mobilierul
ergonomic şi baza logistică, iar resursele materiale sprijină copiii în primirea de
informaţii, formarea de competenţe, recreere şi mişcare, astfel încât aceştia să crească şi
să se dezvolte în ritm propriu.

43

11. Grădiniţa are o cultură organizaţională bazată pe valori morale profunde şi dezvoltă relaţii
eficiente cu toţi partenerii educaţionali, implicând efectiv şi permanent familiile copiilor,
ceea ce creează o imagine bună a unităţii în peisajul educaţional al Municipiului Călăraşi.
Grădiniţa va aprecia importanţa fiecărei persoane aflate în angrenajul complex al aplicării
strategiei sale. Va stimula şi motiva membrii organizaţiei determinându-i să-şi pună întregul
potenţial de cunoştinţe şi experienţă în slujba realizării obiectivelor propuse.
Dincolo de profesionalism şi dăruire, în şirul valorilor şi crezurilor se vor încuraja
credinţa în propria capacitate de a fi printre cei buni şi recunoaşterea supremaţiei cerinţelor,
nevoilor, preferinţelor beneficiarilor educaţiei.
Elaborat de:
Prof. Duţu Vasilica – Director
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