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              PREZENTARE GENERALĂ UNITATE ŞCOLARĂ 
              GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.48 BRĂILA 
                       Str. Şcolilor  Nr. 83  Brăila 

                   Tel /Fax : 0239/671177, e-mail: gradinita48@yahoo.com  

 

MOTTO: 
,,În limitele impuse, cu resursele existente, într-un ritm propriu, bazat pe convingerea că 
toate au un început, să încercăm să facem singuri ceea ce  aşteptăm de la alţii” 
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ARGUMENT 

 
 

Pornind de la premisa că învăţământul românesc este o prioritate naţională, conceput ca un sistem 

deschis şi democratic, învăţământul preşcolar, ca primă treaptă a acestuia, cuprinde cea mai importantă 

experienţă educaţională din viaţa unei persoane, înregistrând ritmurile cele mai pregnante în dezvoltarea 

individualităţii umane şi unele dintre cele mai semnificative achiziţii ce vor avea ecouri evidente pentru 

etapele ulterioare ale dezvoltării sale.  

Strategia managerială pe care am propus-o pentru dezvoltarea unităţii pe termen mediu şi lung este în 

concordanţă cu obiectivele Ministerului Educaţiei Naţionale. Este o strategie concepută din perspectiva 

credinţei reale ca învăţamântul preşcolar este un segment important al învăţământului românesc, care poate 

contribui la realizarea obiectivelor naţionale şi europene vizând educaţia. 

De aceea, întreaga echipă a acestei grădiniţe, formată din personal didactic şi nedidactic,  înţelege să-

şi unească forţele pentru creşterea şi educarea în continuare a tinerei generaţii. Grădiniţa, ca instituţie 

creatoare de valori, trebuie să fie un exemplu de conduită, dăruire şi pregătire profesională. 

Politica managerială concepută şi proiectată pentru perioada 2013-2017 va avea în vedere: 

• şanse egale de educaţie; 

• standarde educaţionale ridicate; 

• democratizarea relaţiilor în unitatea preşcolară ; 

• realizarea schimbului de experienţă în mod flexibil şi creator în favoarea copiilor; 

• perfecţionarea continuă a tuturor celor implicaţi în actul educaţional, cheia succesului; 

• grădiniţa noastră, o grădiniţă a democraţiei; 

• creşterea iniţiativei, a diversităţii, precum şi stimularea armoniei în colectiv; 

• realizarea unor activităţi extraşcolare inedite. 

Mi-am propus să structurez organizaţia încât să creez un climat de lucru favorabil în favoarea copiilor, 
părinţilor, comunităţii; să mobilizez colaboratorii să  atingă toate obiectivele propuse, să trezesc încrederea 
oamenilor, încât aceast lucru să se realizeze la cote maxime. 

Pentru a asigura o proiecţie clară a activităţii, voi avea în vedere comunicarea, ca element de bază în 
conducere pentru eficientizarea raporturilor cu colaboratorii.  

În relaţiile cu copiii, doresc să realizez o educaţie formală în domeniul valorilor de grup, să dezvolt şi să 
inoculez respectul de sine şi încrederea în forţele proprii. 

Grădiniţa reprezintă astăzi o parte integrantă a comunităţii româneşti, cât şi europene prin abordarea 
valorilor morale, educaţionale şi culturale.  
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Obiectivele propuse a fi realizate în acest proiect de dezvoltare instituţională au în vedere următoarele 
rezultate: 

• creşterea prestigiului unităţii în sistemul de învăţământ brăilean şi în comunitate prin rezultate 
foarte bune de adaptare la cerinţele curriculumului naţional şi, în timp, la cele ale societăţii; 

• integrarea în şcoală, rezultate foarte bune; 

• premii la diferite concursuri iniţiate la nivel local, naţional şi internaţional; 

• implicarea copiilor în viaţa culturală a comunităţii; 

• modernizarea în permanenţă a bazei materiale, extinderea spaţiului ambiental favorabil 
educaţiei şi acordarea de şanse egale tuturor copiilor. 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 48 Brăila  este una dintre cele mai mari unităţi preşcolare din judeţ, 
cu cel mai numeros colectiv de copii, unitate de aplicatie pentru Liceul Pedagogic „D.P. Perpessicius”, cu 
rezultate foarte bune obţinute la concursuri, manifestări şi parteneriate pe plan local, naţional şi 
internaţional, cu generaţii de copii care s-au adaptat cu uşurinţă în şcoli cu standarde ridicate, obţinând 
performanţe şcolare deosebite. 

Grădiniţa are însă şi câteva neimpliniri cum ar fi: clasele cu triplă funcţionalitate (activitate didactică, 
servirea mesei şi program de somn); lipsa unei săli multifuncţionale care să asigure desfăşurarea unor 
activităţi de relaxare, de joacă şi de manifestări culturale pentru părinţi; curtea de joc neamenajată 
corespunzător numărului mare de preşcolari pentru desfăşurarea de activităţi în aer liber.  

Din perspectiva acestor reuşite, dar şi al neîmplinirilor, consider că argumentul cel mai important este 
acela de a continua să elimin toate nereuşitele şi să contribui cu echipa managerială la îndeplinirea tuturor 
dezideratelor şi la clasarea unităţii în categoria celor de elită ale învăţământului preşcolar brăilean şi 
românesc. 

SCURT ISTORIC 
 

           Grădiniţa cu Program Prelungit nr.48 Brăila, funcţionează într-o clădire construită în anul 
1974.Imobilul a fost destinat învăţământului preşcolar, grădiniţă. Până în 27 iunie 2001 clădirea a aparţinut 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, dată la care a fost predată , prin proces verbal, Primăriei Municipiului 
Brăila şi trecută în administrarea Grădiniţei cu Program Prelungit nr.48, Brăila. 

Grădiniţa a avut personalitate juridică de la înfiinţare şi până în prezent. Amplasată în cartierul 
Hipodrom, cartier select al oraşului Brăila, lângă Liceul Pedagogic ,,D.P.Perpessicius”, este unitatea de 
învăţământ preşcolar cu cel mai numeros colectiv de copii din judeţul Brăila.  

De-a lungul timpului, în grădiniţă au funcţionat grupe cu program prelungit şi creşă, care a aparţinut 
grădiniţei până în anul 1992, iar unitatea a funcţionat până la această dată sub denumirea Grădiniţa nr. 48 
cuplată cu creşa. 

În perioada 1 februarie 1998 şi 1 martie 2005 grădiniţa a funcţionat ca Centru de Execuţie Bugetară 
nr.1 având în subordine mai multe grădiniţe din municipiu. 

Începând cu anul 1990 şi în prezent, a devenit grădiniţă de aplicaţie pentru Liceul Pedagogic, azi 
Liceul Pedagogic ,,D.P.Perpessicius”, unde elevii îşi desfăşoară practica pedagogică îndrumaţi de 
educatoare. 
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Începând cu anul 2002, conform unui Protocol încheiat între Episcopia Dunării de Jos, Protoeria 
Brăila prin intermediul Parohiei ,,Adormirea Maicii Domnului”, Primăria Municipiului Brăila şi I.S.J.Brăila, 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.48, Brăila, asigură cadrele didactice pentru două grupe de preşcolari (1 
grupă program normal şi 1 grupă program prelungit) şi plata cheltuelilor gazului metan. Copiii îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul Parohiei ,,Adormirea Maicii Domnului”. 

În primul an de funcţionare grădiniţa avea un efectiv de 16 educatoare la 8 grupe, iar în prezent, în 
unitatea noastră funcţionează 13 grupe, conduse de un număr de 19 cadre didactice titulare, inclusiv director, 
cu un efectiv de 320 de copii. 

Grădiniţa cu Program Prelungit nr.48, astăzi ,,Luceafărul”, a însemnat şi înseamnă pentru copii o a 
doua casă, personalul care lucrează aici, o a doua familie. În comunitatea locală grădiniţa noastră are un loc 
de referinţă. Pentru mulţi copii, drumul vieţii şi al devenirii s-a deschis de la această grădiniţă. 

 

ANALIZA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ A INFORMAŢIILOR 

            De tip cantitativ 

1. Populaţia şcolară 

• număr de copii- 320 

• vârsta copiilor: 3- 6 ani 

• număr de grupe- 13 (mică- 3 grupe, mijlocie- 4 grupe, mare-6 grupe) dintre care: 

• 6 grupe program prelungit, 7 grupă program normal 

 

 

Indicator de evaluare a performanţei 

• frecvenţa foarte bună-    290 de copii prezenţi zilnic                
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2. Personalul grădiniţei 

• personal de conducere = 1 cadru didactic 

• personal didactic= 19 cadre didactice (inclusiv directorul) 

• titulare: 19 

Studii: 

• studii medii- 7 cadre didactice (educatoare) 

• studii universitare- 12 cadre didactice (profesor pentru învăţămât preşcolar) 

• gradul didactic I – 12 cadre didactice 

• gradul didactic II – 4 cadre didactice 

• definitivat – 3 cadre didactice 

• gradaţii de merit- 4 cadre didactice 

• distincţia Gh. Lazar- 1 cadre didactice 

• mobilităţi individuale Comenius- 1 cadru didactic (Franţa) 

 

- personal didactic auxiliar 

• administrator financiar- 1 normă 

• administrator de patrimoniu-1 normă 

• secretar- 1 normă 

• - personal nedidactic -8 norme  

• - asistentă medicală-1 
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61%

10%

26%

3%

Structura personalului unitatii

DIDACTIC 19

DIDACTIC
AUXILIAR 3
NEDIDACTIC 8

SANITAR 1

 

 

3. Resurse materiale ale unităţii de învăţământ 

 Spaţiul şcolar: 

• clădire construită în anul 1974. Spaţiu generos, fiind o construcţie de tip P+1, având  o suprafaţă 
desfăşurată de 2058 m.p şi o curte de joc pentru copii de 2000 m.p; 

• unitatea dispune de un spaţiu deosebit, bine compartimentat, cu holuri şi săli de clasă spaţioase, spaţiu 
educaţional amenajat corespunzător (sectorizat) conform noilor standarde; 

• programul grădiniţei este mixt: prelungit şi normal, ceea ce face ca 5 săli de clasă să fie cu triplă 
funcţionalitate şi 7 săli de clasă cu dublă funcţionalitate; 

• unitatea dispune de un bloc alimentar, oficiu, spălătorie şi uscătorie, dotate corespunzător (mobilier, 
aparatură specifică); 

• în incintă există: 

              -cabinet medical: 1 

              -cabinet director: 1 

              -cabinet contabilitate şi secretariat: 1 

              -grupuri sanitare: 7 

    Utilităţi: racordare la sistemul electric, de gaz metan şi la canalizare 

    Sistem de încălzire: centrală termică proprie 

    Situaţia juridică a clădirii: aparţine Primăriei Municipiului Brăila. Unitatea are autorizaţie de 
funcţionare. 

     Resursele informaţionale: în derularea activităţilor cadrele didactice utilizează sistemul informatizat 
(softuri educaţionale), toate cele 13 grupe având calculatoare proprii.  
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      Unitatea noastră dispune de material didactic modern (o parte perimat): 

• 16 calculatoare 

• 11 imprimante multifuncţionale 

• fax 

• radiocasetofon pentru fiecare grupă 

• televizoare pentru fiecare grupă 

• Laptop  

• Video 

• Dvd player 

• videoproiector 

• Aparat de fotografiat- digital pentru fiecare grupă 

• Copiator,  scanner 

• Aparat pentru arcuit şi  laminat 

• Mobilier ergonomic (vitrine, măsuţe, scaunele) 

• Material didactic estetic şi funcţional 

• Fond de carte- cărţi înregistrate (bibliotecă) 

          De tip calitativ 

• Managementul grădiniţei  este asigurat de către directorul unităţii în colaborare cu Consiliul de 
Administraţie şi Consiliul Educaţional al unităţii; 

• Comunicarea dintre conducerea gradiniţei şi întregul personal este bună, practicându-se o conducere 
flexibilă, bazată pe valori cum ar fi: respectul reciproc, încredere, empatie, colaborare; 

• Interesul cadrelor didactice pentru perfecţionarea continuă prin participarea la activităţile Comisiei 
metodice, a Cercurilor pedagogice şi la cursuri acreditate sau neacreditate, desfăşurate de Casa 
Corpului Didactic Brăila sau alte instituţii; 

• În cadrul Comisiei Metodice, grădiniţa a colaborat cu Şcoala ,,Mihai Eminescu”şi  Liceul Pedagogic 
,,D.P.Perpessicius”; 

• Relaţiile sunt de colegialitate, respect reciproc, munca în echipă; 

• Personalul este bine pregătit profesional, calificat; 

• Ambianţa din unitatea preşcolară este placută şi propice activităţii intelectuale; 

• Situaţia materială şi socială a copiilor este bună şi foarte bună. Majoritatea părinţilor se implică în 
activităţi, sprijină toate acţiunile grădiniţei, participă la îmbogăţirea bazei didactico-materiale şi 
îmbunătăţirea spaţiului educaţional; 
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• Majoritatea cadrele didactice s-au preocupat dintotdeauna de perfecţionarea lor continuă, publicând în 
acest sens articole şi studii de specialitate, participând la simpozioane naţionale şi internaţionale.  

Proiecte: 

 În grădiniţă s-au derulat proiecte educaţionale judeţene, naţionale şi internaţionale: 

• ,, Dezvoltarea socio-emoţională a copilului preşcolar- condiţie a reuşitei şcolare”, Proiect interjudeţean 
(Brăila, Ilfov, Buzău, Galaţi) 

• ,, Între tradiţional şi modern”-Proiect interjudeţean (Galaţi); 

• ,, Lumea poveştilor”- Proiect interjudeţean (Tulcea); 

• ,,Anotimpuri şi flori”- Proiect interjudeţean (Arad)-CAERI nr.31765/29.02.2012 pag.7, poziţia 183;  

• ,, Lecturiada, cuvinte împărtăşite. Basmul- arhetipul fiinţei.”- Proiect interjudeţean (Galaţi); 

• ,, Grădiniţa- Poarta micilor giganţi”- Proiect de educaţie prin sport în grădiniţe; 

• ,, Viaţa cel mai preţios dar”- Proiect judeţean; 

• ,, PIPO”- Proiect naţional,, Să citim pentru mileniul trei”; 

• ,, Filip şi cheia fermecată”- Proiect naţional,, Să citim pentru mileniul trei” 

• ,, Managerii instituţiilor preşcolare în context european”- Proiect naţional; 

• ,, Florile în universul copilăriei”- Proiect naţional, Educaţie pentru artă; 

• ,, Fantezie şi culoare din suflet de copil”- Proiect naţional, Educaţie pentru artă şi cultură;/-(Buzău, 
Braşov, Vrancea); 

• ,, Împreună pentru o lume mai curată”- Proiect naţional, Educaţie ecologică;(Baia- Mare, Bucureşti, 
Băile Herculane, Galaţi, Tulcea, Timişoara); 

• ,, PitiClic şi DubluClic- cum să concepem materiale didactice moderne”- Proiect naţional; 

• ,, TIMTIM- TIMY”- Proiect educaţional internaţional; 

•             Concursuri: 

• Concursuri internaţionale pentru copii:,,SpringDay”, ,,Cu Europa... La Joacă- Europreşcolarul”, 
,,Smarty”, ,,TimTim-Timy”  

• Concursuri naţionale pentru copii:,,Bimbo”, ,,Colorăm şi învăţăm”, ,,Mac, Isteţel”, ,,Micul creştin”, 
,,Piticot”, ,, EU original”, ediţia a II-a, organizat de Asociaţia C.I.D.I.E.D.D. Brăila prin Centrul de 
Informare Europe Direct Brăila- secţiunea grădiniţe 

Festivaluri: 

• Festivalul pentru preşcolari ,, Ritmurile copilăriei”, Ediţia I, iunie 2011, Brăila; 

• Festivalul pentru preşcolari ,, Pe aripile copilăriei”, iunie 2013, Brăila 

Toate concursurile, festivalurile, proiectele mai sus menţionate la care au participat copiii din grădiniţă au     
fost răsplătite an de an cu numeroase premii care au contribuit la creşterea prestigiului grădiniţei. 
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Cultura organizaţională 

 
Climatul organizaţiei este unul stimulativ, de toleranţă şi cooperare, dinamic şi inovator, incluziv; 

Valorile dominante ce caracterizează membrii sunt: responsabilitatea,  cooperarea, generozitatea, munca în 
echipă, încrederea şi respectul  faţă de copil si familia acestuia, devotamentul, libertatea de exprimare, 
receptivitatea şi creativitatea, chiar dacă mai apar uneori manifestări de conservatorism sau automulţumire;  

• Cultura organizaţională a unităţii influenţează comportamentul indivizilor şi grupurilor din cadrul 
organizaţiei şi are un impact puternic asupra tuturor aspectelor vieţii organizaţionale; 

• Promovăm valoarea ca mod de viaţă; 

• Cadrele didactice manifestă dorinţa de afirmare; 

• Ne adaptăm la nivelul de dezvoltare al societăţii actuale; 

• Climatul din gradiniţă este primitor, inovator, simulativ incluziv (există mulţi copii cu cerinţe 
educative speciale); 

• Relaţiile dintre educatoare sunt de colegialitate, respect şi colaborare; 

• Organizăm cu copiii manifestări cu prilejul zilelor de 1 Decembrie, 15 ianuarie, 25 Decembrie, 24 
Ianuarie, 8 Martie, 1 Iunie, sfârşitul anului şcolar, etc.; 

• Unitatea este renumită în oraş prin calitatea actului educativ şi grija acordată copiilor pe toate 
planurile; 

Regulamentul de ordine interioară elaborat, supus atenţiei organizaţiei şi aprobat cuprinde norme privind 
activitatea pe diferite compartimente şi comisii de lucru, precum şi fişele posturilor pentru toate categoriile 
de personal; 

Directorul are o atitudine asertivă, democratică, de încredere în echipa de lucru, este receptiv, cooperant, 
comunicativ, dinamic, obiectiv, cu respect faţă de realizările organizaţiei şi nevoile ei.  

                      Analiza complexă a comunităţii 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ ŞI DE EVALUARE A CALITĂŢII  
• Numărul mare de cereri la înscrierea copiilor în grădiniţa  

• Rezultate şcolare bune şi foarte bune la clasa pregătitoare şi procent mare de integrare în rândul 
copiilor 

• Frecvenţa foarte bună a copiilor 

• Activităţi sociale şi culturale  

• Permanent s-a urmărit  satisfacerea cerinţelor părinţilor într-o măsură cât mai mare 

• Multe concursuri la care s-au obţinut rezultate bune şi foarte bune de către copiii participanţi 

• Proiecte educaţionale şi parteneriate locale derulate cu şi pentru preşcolari, pentru socializarea şi 
responsabilizarea lor viitoare 
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DIAGNOZA 

  Analiza PEST(EL) 

POLITIC 

• Din punct de vedrere politic, activitatea instructiv- educativă este guvernată de o serie întreagă de legi 
şi acte normative, printre care cele mai importante: L.E.N. Nr.1/2011, Statutul personalului didactic, 
R.O.F.U.I.P., Hotărâri de Guvern, Ordine şi Note emise de M.E.N., Codul Muncii;  

• Legislaţia muncii permite angajarea de către unitate a personalului calificat şi a specialiştilor pentru 
compartimentele deficitare ; 

• Stimularea creşterii natalităţii prin facilităţile acordate mamelor pentru creşterea copiilor; 

• Autonomia pe plan local sporeşte răspunderea grădiniţei fără o creştere substanţială a sprijinului 
autorităţilor; 

• Lipsa de continuitate a măsurilor de reformă datorată alternanţei partidelor la guvernare; 

• Reducerea numărului de cadre din rândul personalului nedidactic prin proiectele guvernamentale de 
reducerea cheltuielilor crează nemulţumiri în cadrul grădiniţei. 

 
ECONOMIC 

• Gestionarea eficientă a fondurilor alocate de la buget atât pentru investiţii cât şi pentru finanţarea 
cheltuielilor curente; 

• La nivel local politica bugetară este favorabilă unităţilor şcolare, asigurându-se sursele financiare 
necesare asigurării în condiţii decente pentru desfăşurarea procesului instructive-educativ; 

• Atragerea de resurse extrabugetare prin colaborarea cu părinţii, cu comunitatea locală; 

• Apariţia unor firme private cu productivitate bună oferă oprtunităţi de sponsorizare a unităţii; 

• Identificarea copiilor cu posibilităţi materiale şi cooptarea părinţilor acestora în susţinerea de activităţi 
desfăşurate în grădiniţă; 

• Existenţa programului social ,,Cornul şi laptele” şi asigurarea la preţ rezonabil a hranei preşcolarilor de 
la program prelungit; 

• Reducerea activităţii economice a unor întreprinderi influenţează bugetele familiilor cu copii; 

• Fluctuaţiile monedei naţionale în raport cu valorile de referinţă afecteză contractele de achiziţii pe 
termen mediu şi lung; 

• Alcătuirea bugetului unităţilor şcolare în funcţie de costul standard/copil nu acoperă în totalitate 
cheltuielile de personal şi materiale; 

• Scăderea veniturilor familiei generează dificultăţi în realizarea unor activităti educative şi 
extracurriculare. 
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SOCIAL 
 
• Atitudinea pozitivă a părinţilor faţă de activitatea educaţională din grădiniţă; 

• Populaţia şcolară este preponderent din mediul intelectual, fapt ce impune un proces instructiv-
educativ de calitate conform standardelor; 

• În comunitate coexistă armonios populaţii de etnii diferite;  

• Coexistenţa paşnică între indivizi apaţinând diferitelor religii; 

• Şcolarizarea populaţiei defavorizate poate fi o oportunitate pentru dezvoltarea grădiniţei în viitor, 
luând în considerare scăderea natalităţii; 

• În condiţiile scăderii populaţiei şcolare se impune adaptarea ofertei educaţionale la crinţele şi 
aşteptările copiilor şi părinţilor pentru a putea atrage cât mai mulţi copii în educaţia timpurie, evitând 
exodul către alte grădiniţe.  

TEHNOLOGIC 

• Clădire construită în 1974, funcţională, cu toate dotările şi utilităţile necesare desfăşurării procesului 
instructiv-educativ; 

• Conectarea grădiniţei la internet reprezintă un mijloc modern şi rapid de comunicare şi informare atât 
pentru conducerea unităţii cât şi pentru cadre didactice şi copii; 

• Posibilităţile locale de sprijin a grădiniţei pentru dotări cu tehnologie modernă sunt încă reduse; 

• Existenţa spaţiilor educaţionale necorespunzătoare cerinţelor unor tipuri de activităţi (săli cu dublă sau 
triplă funcţionalitate) şi insuficiente ( lipsa unei săli multifuncţionale) 

.  
ECOLOGIC 
 
• Poziţia grădiniţei este favorizată din punct de vedere ecologic; 

• Grădiniţa este dotată cu recipiente pentru colectarea selectivă a deşeurilor, acestea sunt ridicate la timp 
de firme speecializate; 

• Introducerea în CDS a activităţii opţionale ,,Educaţie pentru sănătate”. 

 
LEGISLATIV 
 
• Documente de referinţă şi conexe: 

• L.E.N.Nr.1/2011 

• Legea privind asigurarea calităţii nr.87/2006 

• Standardele de autorizare şi Standardele de acreditare/evaluare periodică, HG 21/2007 

• Metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice, HG 
22/2007 

• R.O.F.U.I.P. 

• R.O.I. 

• Instabilitate datorată legislaţiei aflate în continuă schimbare. 
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                                                                Analiza SWOT 
 

CURRICULUM 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- cunoaşterea şi respectarea curriculumului 
adaptat în vederea asigurării unor standarde 
educaţionale înalte; 
- aplicarea unor metode de învăţământ moderne, 
eficiente, flexibile pervăzute în educaţia 
timpurie; 
- oferta educaţională adaptată nevoilor copiilor 
şi comunităţii; 
- CDŞ-ul a fost stabilit la alegerea părinţilor şi în 
concordanţă cu nevoile şi interesele copiilor; 
- existenţa materialului curricular bogat şi 
diversificat; 
- proces educaţional de calitate, demonstrat de 
performanţele copiilor la intrarea în şcoală; 
- activităţile educative şi extracurriculare 
vizează aspecte specifice vârstei preşcolare; 
- participarea la diverse concursuri sportive, 
artistice şi de cunoştiinţe; 
- circulaţia informaţiei legislative şi de 
specialitate conform cerinţelor; 
- existenţa programului de funcţionare mixt 
(program prelungit şi program normal); 
- desfăşurarea practicii pedagogice pentru elevii 
Liceului Pedagogic ,,D.P.Perpessicius”Brăila. 

-  insuficienţa/deteriorarea auxiliarelor 
curriculare; 
- utilizarea cu preponderenţă a metodelor 
tradiţionale în raport cu cele alternative, 
moderne; 
- utilizarea încă redusă a PC-ului în procesul de 
învăţământ; 
- conservatorismul  unor cadre didactice, rezervă 
în realizarea unui proces educativ care să 
plasarea copilul în situaţia de a explora şi de a 
deveni independent, în contextul unei învăţări 
centrate pe copil;  
- participarea educatoarelor în număr mic la 
programe de formare continuă; 
- suprapunere de sarcini pentru o parte a 
personalului didactic şi la nivel de management, 
ca urmare a implicării în numeroase proiecte, 
nedegrevării directorului; 
-insuficienta diversitate a abilităţilor cadrelor 
didactice în raport cu desfăşurarea activităţilor 
opţionale; 
- implicare insuficientă a unor cadre didactice în 
activitatea extracurriculară; 
- jocurile recreative în aer liber nu au un spaţiu 
corespunzător amenajat în curtea de joc. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- posibilitatea dezvoltării competenţelor cadrelor 
didactice şi a managerului prin parcugerea 
cursurilor de formare derulate prin CCD sau alţi 
furnizori de formare; 
- permisivitatea cadrului legislativ pentru 
flexibilizarea curriculumului; 
- CDŞ-ul, prin varietate şi atractivitate, 
favorizeză dezvoltarea calităţilor individuale ale 
copiilor, reducerea absenteismului; 
- acces larg la o mare varietate de mijloace de 
învăţământ; 
- interesul manifestat de unele instituţii în 
domeniul educaţional; 
- posibilitatea participării la concursuri şi 
programe locale, nationale, internaţionale ; 
- posibilitatea de asigurare cu cadre didactice 

- desele modificări ale strategiilor curriculare 
privind evoluţia învăţământului pe termen 
mediu şi lung; 
- schimbarea frecventă a legislaţiei în domeniul 
educaţiei; 
- salarizarea inadecvată din învăţământ; 
- lipsa unor standarde, norme clare orientate 
către plusvaloare şi performanţă; 
-imposibilitatea de a aproba cererile de înscriere 
a tuturor celor care doresc să-şi aducă copiii în 
această instituţie, din cauza lipsei de spaţiu; 
-reticenţa unor familii de a se organiza acţiuni 
mai multe în aer liber din teamă de a nu se 
îmbolnăvi copiii. 
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calificate a opţionalelor (engleză,  dans, pictură, 
muzică) ) prin contracte de colaborare; 

 

RESURSE UMANE 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- personal didactic calificat în proporţie de 
100%; 
- ponderea cadrelor didactice titulare cu grade 
didactice I şi II în proporţie de peste 70%; 
- relaţii interpersonale ce favorizează crearea 
unui climat educaţonal deschis şi stimulativ; 
- există o bună delimitare a responsabilităţilor şi 
o bună coordonare a acestora; 
- prestigiul unităţii implică atragerea unui număr 
mare de copii, menţinerea frecvenţei bune pe tot 
parcusul anului şcolar; 
- implicarea Consiliului Reprezentativ al 
Părinţilor în procesul decizional; 
- integrarea unui număr mare de copii cu cerinţe 
educative speciale în învăţământul de masă; 
- număr tot mai mare de cadre didactice cu 
responsabilităţi implicate în activităţi specifice: 
9 cadre didactice abilitate în desfăşurarea de 
cursuri de educaţie parentală „Educaţi aşa!”, 2 
cadre didactice responsabile cerc pedagogic, 3 
cadre didactice metodist ISJ, 3 formatori, 2 
cadre didactice membre în Consiliul Consultativ 
al ISJ Brăila, 4 cadre didactice membre în 
Corpul de experţi; 
- personalul auxiliar şi nedidactic instruit prin 
cursuri de formare specifice. 

- conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a 
unor cadre didactice; 
- formalismul unor cadre didactice de a participa 
la cursuri de formare profesională; 
- disponibilitatea scăzută a unor cadre didactice 
către comunicare şi ascultare a problemelor 
copiilor/părinţilor; 
- numărul mare de copii înscrişi la fiecare grupă 
din cauza solicitărilor numeroase; 
- competenţele dobândite în urma cursurilor de 
formare nu sunt aplicate în procesul didactic de 
către toate educatoarele; 
- abordarea noului este lăsată la iniţiativa 
conducerii sau a unor cadre didactice 
inovatoare; 
- absenţa din încadrare a unui consilier şcolar şi 
a unui logoped deşi numărul de copii cu cerinţe 
educative speciale  este în creştere; 
- cunoaşterea insuficientă a unei limbi de 
circulaţie internaţională, împiedică derularea 
unor proiecte internaţionale prin programele 
Comenius, POSDRU. 
- număr redus de personal nedidactic în 
condiţiile în care se promovează educaţia 
timpurie şi educaţia incluzivă. 
- lipsa unui paznic pentru asigurarea securităţii 
copiilor şi a bunurilor materiale. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- numeroase oportunităţi de dezvoltare 
profesională a cadrelor didactice prin 
programele Comenius, POSDRU, CCD, ISJ 
Brăila; 
- posibilitatea de aprofundare a studiilor prin 
cursuri universitare, de master sau doctorat, în 
cadrul unor universităţii din judeţele limitrofe; 
- atractivitatea zonei în care se află grădiniţa; 
- existenţa unor parteneriate educaţionale cu 
diferiţi reprezentanţi ai comunităţii; 
- implicarea cadrelor didactice  în activităţi de 
voluntariat pentru membrii comunităţii implicaţi 
în educarea copiilor cu vârsta între 0-6 ani; 

- ieşirea din sistemul de învăţământ a unor cadre 
didactice tinere (3) şi foarte bine pregătite 
profesional; 
- reducerea numărului de cadre personal 
nedidactic, scăderea motivaţiei din cauza 
salarizării mici raportat la volumul de muncă 
depus; 
- exodul familiilor tinere în străinătate şi 
rămânerea copiilor în grija altor rude; 
- existenţa unui număr apreciabil de familii 
dezorganizate şi monoparentale; 
- scăderea populaţiei de vârstă preşcolară; 
- legislaţia muncii nu vine în întâmpinarea unei 
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- întâlnirile şi acţiunile comune ale cadrelor 
didactice, în afara orelor de curs, favorizează 
împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii 
grupului şi o comunicare mai bună; 
- posibilitatea înfiinţării Asociaţiei de părinţi; 
- desfăşurarea de activităţi comune: copii- 
educatoare- părinţi. 

normări adecvate a personalului nedidactic; 
 
 

 
 

RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE 
 

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- compartimentarea clădirii- spaţii generoase, 

condiţii optime, care răspund gradului de 

şcolarizare şi cerinţelor sanitare( autorizaţie de 

funcţionare); 

-spatiul şcolar are instalaţia termică proprie, 

tâmplărie PVC parţial nouă, instalaţie electrică 

refăcută în totalitate; 

- baza materială este bună în toate clasele şi cu 

perspective de îmbunătăţire continuă; 

- asigurarea resurselor financiare necesare bunei 

funcţionări a grădiniţei; 

- existenţa unui fond de carte atât pentru 

personalul grădiniţei cât şi pentru preşcolari; 

- echipamente şi mijloace necesare comunicării, 

conectarea la internet; 

- asigurarea unei alimentaţii corecte a 

prescolarilor cantitativ şi calitativ, respectând 

normele Direcţiei de Sănătate Publică Brăila; 

- asigurarea securităţii unităţii, dar şi a copiilor. 

 

 

 

 

 

 

- preocupări scăzute din partea unor cadre 

didactice pentru atragerea de surse de finanţare 

extrabugetare; 

- fondurile alocate sunt insuficiente sau 

întârziate pentru realizarea programelor propuse; 

- clădirea grădiniţei nu este renovată, necesitând 

lucrări stricte; 

- costuri mari cu întreţinerea şi reparaţia 

exterioară a clădirii, grupurilor sanitare, blocului 

alimentar; 

- lipsa unei săli multifuncţionale; 

-neamenajarea unui spaţiu destinat bibliotecii 

şcolare, reactualizarea fondului de carte; 

-lipsa mijloacelor de învăţământ tehnice 

performante (computere perimate) influenţează 

desfăşurarea optimă a procesului de învăţământ 

şi CDS-ului; 

- triplă funcţionalitate a sălilor de grupe la 

programul prelungit; 

- slaba dotare a spaţiului de joc din curtea 

grădiniţei (parţial), nu este amenajat adecvat cu 

accesorii şi aparate necesare desfăşurării 

activităţilor în aer liber. 
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  OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- posibilitatea atragerii de fonduri extrabugetare 

(sponsorizări, donaţii); 

- achiziţionarea de aparatură şi lucrări 

convenabile tehnico- economic; 

- perspectiva descentralizării creşte autonomia 

instituţiei şi favorizează şansa de a furniza 

educaţie de calitate; 

- amenajarea de noi spaţii pentru diversificarea 

activităţilor în grădiniţă; 

- posibilitatea organizării unor activităţi 

extraşcolare în comunitate (parcuri, cluburi, 

terenuri sportive); 

- implicarea în proiecte cu finanţare externă 

nerambursabilă.  

- desele modificări legilative în domeniul 

financiar; 

- resurse bugetare insuficiente pentru dotarea 

grădiniţei cu obiecte de inventar sau mijloace 

fixe; 

- creşterea costurilor lucrărilor efectuate, a 

preţului la materiale de întreţinere, echipamente, 

energie, agent termic; 

- legea sponsorizării nu funcţionează eficient, 

societăţile comerciale nefiind interesate în acest 

sens. 

 

 
DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE 

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- buna colaborare cu I.S.J.Brăila, cu autorităţile 

locale şi familiile preşcolarilor; 

- implicarea grădiniţei în parteneriate 

educaţionale şi proiecte judeţene, interjudeţene, 

naţionale cu alte unităţi de învăţământ; 

- participarea a 5 educatoare la cursul “Profesori 

pentru Europa” organizat de Asociaţia 

C.I.D.I.E.D.D.- Centrul de Informare EUROPE 

DIRECT Brăila; 

- acţiuni organizate în scop educativ, în echipă, 

cu Biblioteca Judeţeană, Poliţia municipală, 

Grupul de pompieri, Teatrul de copii,,Cărăbuş”, 

Teatrul ,,Maria Filotti”, Muzeul de Istorie; 

- activităţile extracurriculare realizate prin 

contract cu diferite instituţii, excursii, vizite la 

muzee, vizionări de spectacole, acţiuni caritabile 

- interesul slab al unor cadre didactice de a găsi 

posibilităti de colaborare cu diversi parteneri 

naţionali şi europeni; 

- cunoaşterea insuficientă a unor limbi străine 

împiedică dezvoltarea unor proiecte 

internaţionale; 

- insuficienta promovare a ofertei educaţionale, 

lipsa site-ului grădiniţei; 
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la căminele de bătrâni, introduc copiii în mediul 

comunitar. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- percepţie de încredere a comunităţii locale în 

actul educaţional prestat de grădiniţă; 

- posibilitatea de a dezvolta proiecte locale, 

naţionale şi europene; 

- accesul la internet - o mai bună comunicare şi 

cunoaştere, posibilităţi de colaborare şi 

încheierea de parteneriate; 

- interesul manifestat de majoritatea părinţilor 

privind educaţia copiilor, disponibilitatea 

acestora de a se implica în activităţi de 

voluntariat la nivel de grădiniţă. 

- accentuarea efectelor negative în educaţie 

datorită unei comunicări tot mai dificile cu 

familia şi falsele modele prompvate de mass- 

media; 

- timpul limitat al părinţilor poate duce la slaba 

implicare în viaţa grădiniţei sau la formalism; 

- lipsa receptivităţii unor instituţii în încheierea 

de parteneriate; 

-lipsa fondurilor financiare poate îngreuna 

realizarea, promovarea proiectelor şi 

parteneriatelor. 

 

 

                           MANAGEMENTUL UNITĂŢII 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- proiectarea activităţii manageriale pe baza unei 

diagnoze pertinente, specifice, realiste; 

- constituirea unei echipe manageriale care să 

eficientizeze comunicarea la nivelul 

organizaţiei; 

- politica managerială bazată pe o colaborare 

strânsă cu părinţii contribuie la identificarea 

unor surse de finanţare extrabugetară; 

- managerul unităţii şi alte două cadre didactice 

fac parte din Corpul de experţi în management 

educaţional. 

- complexitatea sarcinilor manageriale, 

nedegrevarea, suprapunerea de sarcini pe 

aceeaşi unitate de timp; 

- număr insuficient de asistenţe şi interasistenţe; 

- insuficienta implicare a cdrelor didactice 

membre în comisiile de lucru; 

- nevalorificarea la maximum a resursei umane 

existente. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- existenţa cursurilor de perfecţionare în 

managementul educaţional; 

- posibilitatea unor schimburi de experienţă cu 

unităţi şcolare vecine, cu rezultate deosebite; 

- inconsecvenţa sistemului legislativ; 

-autonomia parţială a şcolii datorată 

necorelărilor legislative; 

- implicarea politicului în numirea echipei 
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- interesul părinţilor pentru sprijinirea echipei 

manageriale; 

- aplicarea de noi metode de management 

performante şi eficiente. 

manageriale; 

- capacitatea de adaptare la dinamica accelerată 

a sistemului educaţional şi legislativ, impuse de 

reforma învăţământului, în vederea aderării la 

structurile europene. 

 

                             Analiza S.W.O.T. cantitativă 
 
  

Factorii interni/factori exerni 
 
Pondere 
(%) 

 
Punctaj 

Produsul 
dintre 

pondere 
şi punctaj 

Puncte tari 
(S) 
 

1.Proiectarea activităţii manageriale pe baza unei 
diagnoze pertinente, specifice, realiste. 
 

5 +7 +0,35 

2.Circulaţia informaţiilor legislative şi de specialitate 
conform cerinţelor. 

5 +6 +0,30 

3.  Personal didactic calificat în proporţie de 100%. 10 +2 +0,20 
4. Prestigiul unităţii implică atragerea unui număr mare 
de copii, menţinerea frecvenţei bune pe tot parcusul 
anului şcolar . 

9 +1 +0,90 

5. Asigurarea securităţii unităţii, dar şi a copiilor. 7 +9 +0,63 
6. Compartimentarea clădirii- spaţii generoase, condiţii 
optime, care răspund gradului de şcolarizare şi cerinţelor 
sanitare( autorizaţie de funcţionare). 

7 +8 +0,56 

7. Asigurarea unei alimentaţii corecte atât cantitativ, cât 
şi calitativ, respectând normele Direcţiei de Sănătate 
Publică Brăila. 

10 +5 +0,50 

8. Buna colaborare cu I.S.J.Brăila, cu autorităţile locale 
şi familiile preşcolarilor. 

5 +10 +0,50 

9. Implicarea grădiniţei în parteneriate educaţionale şi 
proiecte judeţene, interjudeţene, naţionale cu alte unităţi 
de învăţământ; 

6 +4 +0,24 

10. Proces educaţional de calitate, demonstrat de 
performanţele copiilor la intrarea în şcoală. 

10 +3 +0,30 

Puncte slabe 
(W) 

1. Conservatorismul  unor cadre didactice, rezervă în 
realizarea unui proces educativ care  plasează copilul în 
situaţia de a explora şi de a deveni independent, în 
contextul unei învăţări centrate pe copil, conform 
standardelor europene. 

7 -4 -0,28 

2. Neimplicarea grădiniţei în parteneriate educaţionale şi 
proiecte de cooperare europeană. 

5 -3 -0,15 

3. Lipsa unei săli multifuncţionale. 5 -5 -0,25 
4. Slaba dotare a spaţiului de joc din curtea grădiniţei 
(nu este amenajat adecvat cu accesorii şi aparate 
necesare desfăşurării activităţilor în aer liber). 

4 -1 -0,40 

5. Absenţa din încadrare a unui consilier şcolar şi a unui 
logoped deşi numărul de copii cu cerinţe educative 

5 -2 -0,20 
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speciale  este în creştere. 
  100%  +3,20 

Suma   SW  (valoarea sumei este un punct pe axa SW) 
  

Oportunităţi 
(O) 

1. Posibilitatea dezvoltării competenţelor cadrelor 
didactice şi a managerului prin parcugerea cursurilor de 
formare derulate prin CCD sau alţi furnizori de formare. 

10 +3 +0,30 

 2. Posibilitatea de asigurare cu cadre didactice calificate 
a opţionalelor (engleză,  dans, pictură, muzică) prin 
contracte de colaborare. 

10 +1 +0,10 

 3. Posibilitatea înfiinţării asociatiei de părinţi. 10 +5 +0,50 
 4. Posibilitatea atragerii de fonduri extrabugetare 

(sponsorizări, donaţii); 
10 +2 +0,20 

 5. Percepţie de încredere a comunităţii locale în actul 
educaţional prestat de grădiniţă. 

10 +6 +0,60 

 6. Perspectiva descentralizării creşte autonomia 
instituţiei şi favorizează şansa institutiei de a furniza 
educaţie de calitate. 

10 +4 +0,40 

Ameninţări 
(T) 

1. Exodul familiilor tinere în străinătate şi rămânerea 
copiilor în grija altor rude. 

10 -3 -0,30 

 2. Schimbarea frecventă a legislaţiei în domeniul 
educaţiei. 

10 -2 -0,20 

 3. Accentuarea efectelor negative în educaţie datorită 
unei comunicări tot mai dificile cu familia şi falsele 
modele prompvate de mass- media. 

5 -1 -0,50 

 4. Scăderea populaţiei de vârstă preşcolară. 15 -4 -0,65 
  100%   

+4,45 Suma  OT  (valoarea sumei este un punct pe axa OT) 
 

CONCLUZIE: Organizaţie puternică (+) 
Tipul de strategie aplicat  SO (strengths-opportunities/puncte tari-oportunităţi) = strategii agresive ce    
utilizează punctele tari ale unităţii pentru a exploata oportunităţile mediului 
 

 
 

S   

W
   

O  T   
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COMPONENTA STRATEGICĂ 
 
VIZIUNE: ,, O GRĂDINIŢĂ PENTRU TOŢI, EDUCAŢIE DE CALITATE PENTRU FIECARE!” 
 
MISIUNE:  
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 48 Brăila  este o unitate şcolară de tip inclusiv, care îşi propune: 
• asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unor personalităţi 

autonome si creative, eficiente, active, cooperante care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi 
la orice situaţie de viaţă; 

• educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentantale ale omului, al 
demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii; 

• să ofere un ambient potrivit vârstei, un climat de siguranţă fizică şi psihologică favorabilă dezvoltării  
tuturor copiilor indiferent de religie, etnie, situaţie socială şi materială. 

• implicarea părinţilor, a comunităţii  în activitatea organizaţiei şcolare ca beneficiari şi parteneri egali în 
educaţie. 

 
ŢINTE STRATEGICE  
 

1. Implementarea standardelor europene de educaţie. 
2. Dezvoltarea CDŞ-ului pentru a răspunde nevoilor copiilor, părinţilor, societăţii şi pentru a creşte prestigiul 

grădiniţei în contextul concurenţei de după descentralizare. 
3. Dezvoltarea profesională şi personală a resurselor umane din grădiniţă pentru asigurarea unui învăţământ de 

calitate. 
4. Îmbunătăţirea funcţionalităţii şi esteticii spaţiului educaţional , modernizarea şi extinderea acestuia. 
5. Promovarea unităţii şcolare pe plan local, naţional, internaţional. 

       
Motivarea alegerii ţintelor 
  

TINTA  NR. 1:  Implementarea standardelor europene de educaţie 
Această ţintă a fost stabilită deoarece: 

- conservatorismul  unor cadre didactice şi rezerva în realizarea unui proces educativ care  plasează 
copilul în situaţia de a explora şi de a deveni independent împiedică realizarea unei învăţări centrate pe 
copil conform standardelor europene; 

- nu există în încadrare un consilier şcolar şi un logoped deşi numărul de copii cu cerinţe educative 
speciale  este în creştere. 

Poate fi realizată deoarece: 
- abordarea  procesului educativ se realizează din perspectiva adecvării acestuia la nevoile reale ale 

copiilor, dar şi la cerinţele europene; 
- oferta educaţională este adaptată nevoilor copiilor şi comunităţii; 
- există documente curriculare oficiale auxiliare didactice, reviste de specialitate, ghiduri de aplicaţie, 

îndrumătoare etc; 
- există posibilitatea implicării cadrelor didactice  în activităţi de voluntariat pentru membrii comunităţii 

implicaţi în educarea copiilor cu vârsta între 0-7 ani in cadrul Centrului de Resurse pentru Educaţie şi 
Dezvoltare 

 
ŢINTA  NR. 2:  Dezvoltarea CDŞ-ului pentru a răspunde nevoilor copiilor, părinţilor, societăţii şi pentru a 
creşte prestigiul grădiniţei in contextul concurenţei de după descentralizare 

Această ţintă a fost stabilită deoarece: 
- abilităţile cadrelor didactice sunt insuficiente în raport cu diversitatea activităţilor opţionale. 

Poate fi realizată deoarece: 
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- CDŞ-ul este stabilit la alegerea părinţilor şi în concordanţă cu nevoile şi interesele copiilor, diversităţii 
culturale a comunităţii locale; 

- există posibilitatea de asigurare cu cadre didactice calificate a opţionalelor (engleză,  dans, pictură, 
muzică) prin contract de colaborare; 

- există posibilitatea dezvoltării competentelor, abilităţilor cadrelor didactice  prin parcugerea cursurilor 
de formare derulate prin CCD sau alţi furnizori de formare 

  
ŢINTA  NR. 3:  Dezvoltarea profesională şi personală a cadrelor didactice din grădiniţă pentru asigurarea 
unui învăţământ de calitate 

Această ţintă a fost stabilită deoarece: 
- este necesară formarea cadrelor didactice pentru dobândirea de competenţe pentru realizarea 

activităţilor integrate centrate pe copil, a utilizării metodelor active-participative, utilizării adecvate a 
bazei materiale, spaţiilor şcolare, a TIC, în perspectiva dezvoltării şi  diversificării competenţelor şi 
abilităţilor pentru susţinerea activităţilor opţionale cu preşcolarii, pentru scrierea şi derulării de 
proiecte educaţionale şi programe cu finanţare externă. 

Poate fi realizată deoarece: 
- există posibilitatea dezvoltării competenţelor cadrelor didactice şi a managerului prin parcugerea 

cursurilor de formare derulate prin CCD sau alţi furnizori de formare; 
- în unitate există 2 cadre didactice responsabile cerc pedagogic, 3 cadre didactice metodist ISJ, 3 

formatori   
 
ŢINTA  NR. 4:  Îmbunătăţirea functionalităţii şi esteticii spaţiilor, modernizarea şi extinderea spatiului 
şcolar 

Această ţintă a fost stabilită deoarece: 
- nu există o sală multifuncţională pentru desfăşurarea de activităţi extracurriculare 
- clasele în care funcţionează grupele de orar prelungit au triplă funcţionalitate (activităţi didactice, 

servirea mesei, somn) ceea ce creează dificultăţi în desfăşurarea în bune condiţii a procedului 
instructiv-educativ; 

-  spaţiul de joc din curtea grădiniţei, nu este amenajat adecvat cu accesorii şi aparate necesare 
desfăşurării activităţilor în aer liber. 

         Poate fi realizată deoarece:  
- starea fizică a spaţiilor şi încadrarea în normele de igienă este foarte bună; 
- percepţia comunităţii locale faţă de unitate considerată ca instituţie de educaţie de prestigiu oferă 

posibilitatea atragerii de fonduri extrabugetare (sponsorizări, donaţii); 
- posibilitatea înfiinţării asociatiei de părinţi care să sprijine activitatea de îmbunătăţire a functionalităţii 

şi esteticii spaţiilor, modernizarea bazei materiale. 
 
ŢINTA  NR.5:   Promovarea unităţii şcolare pe plan local, naţional, internaţional 

Această ţintă a fost stabilită deoarece: 
-  grădiniţa nu a participat la  parteneriate educaţionale şi proiecte de cooperare europeană prin care să 

contribuie la creşterea prestigiului grădiniţei în contextul concurenţei de după descentralizare 
         Poate fi realizată deoarece: 
- Există posibilitatea de a participa şi de a dezvolta proiecte locale, naţionale şi europene şi 

disponibilitatea  Asociaţiei Centrul de Informare EUROPE DIRECT Brăila de a colabora pentru 
realizarea de aplicaţii în vederea obţinerii de proiecte cu finanţare externă; 

-  Grădiniţa a fost implicată în parteneriate educaţionale şi proiecte judeţene, interjudeţene, naţionale cu 
alte unităţi de învăţământ, existând o experienţă pozitivă 

- accesul la internet – sursă de comunicare şi cunoaştere, posibilităţi de colaborare şi încheierea de 
parteneriate; 
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ŢINTE  STRATEGICE 
OPŢIUNI STRATEGICE PENTRU ATINGEREA ŢINTELOR PE DOMENII 

CURRICULUM RESURSE UMANE RESURSE FINANCIARE/ 
MATERIALE RELAŢII COMUNITARE 

1.Implementarea 
standardelor europene 
de educaţie. 

    Abordarea procesului de 
predare – învăţare – evaluare din 
perspectiva adecvării acestuia la 
nevoile reale ale copiilor, dar şi la 
cerinţele europene. 

 

     Formarea cadrelor didactice care 
lucrează cu copii cu CES pentru 
desfăşurarea  de activităţi specifice de 
dezvoltare şi remediere personală a 
acestor preşcolari şi de consiliere a 
părinţilor pe tematica diversităţii, 
interculturalităţii în educaţie. 

    Asigurarea bazei materiale 
cu  mijloace de învăţământ şi 
material didactic care să 
corespundă standardelor de 
calitate în vederea desfăşurării 
procesului educativ din 
perspectiva adecvării acestuia 
la nevoile reale ale copiilor, 
dar şi la cerinţele europene.  

    Responsabilizarea comunităţii în 
susţinerea unităţii şcolare pentru 
implementarea standardelor 
europene de educaţie. 

2.Dezvoltarea CDŞ-
ului pentru a răspunde 
nevoilor copiilor, 
părinţilor, societăţii şi 
pentru a creşte 
prestigiul grădiniţei în 
contextul concurenţei 
de după 
descentralizare. 

    Abordarea CDŞ-ului în funcţie 
de grupurile de interes (copii, 
părinţi, societate) 
 

     Formarea personalului didactic în 
perspectiva dezvoltării şi  diversificării 
competenţelor şi abilităţilor pentru 
susţinerea activităţilor opţionale cu 
preşcolarii. 
       

     Susţinerea financiară  şi 
materială a activiţăţilor 
opţionale pentru desfăşurarea 
acestora în condiţii optime. 
 

     Colaborarea cu CCD şi alţi 
furnizori de formare a cadrelor 
didactice pentru susţinerea 
activităţilor opţionale. 
     Dezvoltarea parteneriatului  cu  
asociaţii, Clubul copiilor  şi alţi  
factori implicaţi şi interesaţi de 
educaţie în vederea diversificării 
CDŞ-ului. 

3.Dezvoltarea 
profesională şi 
personală a resurselor 
umane din grădiniţă 
pentru asigurarea unui 
învăţământ de calitate. 

     Realizarea educaţiei centrate 
pe copil prin pregătirea/ 
perfecţionarea corespunzătoare a 
cadrelor didactice. 

    Dezvoltarea competenţelor 
personalului didactic şi nedidactic prin: 
- participarea la cursuri de perfecţionare 
avizate, acreditate sau neacreditate,  pe 
diferite tematici în funcţie de nevoia de 
formare a fiecăruia; 
- înscrierea la concursul în vederea 
obţinerii gradelor didactice; 
- continuarea studiilor la nivel superior 
universitar sau postuniversitar. 

    Susţinerea financiară a 
formărilor care se încadrează 
în cele 90 de credite 
transferabile pentru cadrele 
didactice.  
     Implicarea locaţiei 
grădiniţei în găzduirea unor 
acţiuni cu caracter de formare 
şi perfecţionare. 

    Colaborarea cu CCD şi alţi 
furnizori de formare pentru 
resursele umane din unitate în 
funcţie de nevoia de formare a 
fiecăruia. 
 

4.Îmbunătăţirea 
funcţionalităţii şi 
esteticii spaţiului 
educaţional , 
modernizarea şi 
extinderea acestuia. 

    Asigurarea condiţiilor de 
desfăşurare a unui proces educativ 
care să realizeze obiectivele 
curricumului naţional şi ale CDŞ-
ului. 

    Formarea de competenţe personalului 
din unitate privind utilizarea adecvată a 
bazei materiale, spaţiilor şcolare, a TIC. 

    Atragerea de resurse pentru 
îmbunătăţirii funcţionalităţii şi 
esteticii spaţiilor, 
modernizarea  spatiului şcolar. 
 

    Dezvoltarea parteneriatului cu 
reprezentanţii comunităţii pentru 
îmbunătăţirea funcţionalităţii şi 
esteticii spaţiilor, modernizarea  
spatiului şcolar 

5.Promovarea unităţii 
şcolare pe plan local, 
naţional, internaţional 

    Dezvoltarea unor proiecte 
locale, naţionale şi internaţionale 
care să lărgească viziunea asupra 
educaţiei, să promoveze imaginea 

    Formarea cadrelor didactice în vederea 
scrierii şi derulării de proiecte 
educaţionale şi proiecte cu finanţare 
externă. 

    Asigurarea bazei materiale 
şi susţinerea financiară a 
proiectelor/parteneriatelor. 
 

    Realizarea de parteneriate cu 
instituţii/ organizaţii  care să 
promoveze imaginea grădiniţei pe 
plan local, naţional, internaţional 
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unităţii  
 

ETAPE ŞI TERMENE DE APLICARE A STRATEGIEI 

 

ŢINTE 
STRATEGICE 

OPŢIUNI STRATEGICE PE DOMENII  ETAPE ŞI TERMENE DE APLICARE 

1.Implementarea 
standardelor 
europene de 
educaţie. 

CURRICULUM: Abordarea procesului de predare – învăţare – 
evaluare din perspectiva adecvării acestuia la nevoile reale ale 
copiilor, dar şi la cerinţele europene. 

(S) Analiza nevoilor de educaţie, definirea cerinţelor de activităţi  integrate centrate pe copil conform 
standardelor europene 
(M) Dezvoltarea  şi implementarea curricumului şi a standardelor europene 
(L) Revizuirea procedurii de dezvoltare curriculară în funcţie de rezultate 

RESURSE UMANE: Formarea cadrelor didactice care lucrează 
cu copii cu CES pentru desfăşurarea  de activităţi specifice de 
dezvoltare şi remediere personală a acestor preşcolari şi de 
consiliere a părinţilor pe tematica diversităţii, interculturalităţii în 
educaţie. 

(S) Stabilirea necesarului de formare a cadrelor didactice care lucrează cu copii cu CES pentru 
desfăşurarea  de activităţi specifice de dezvoltare şi remediere personală a acestor preşcolari şi de 
consiliere a părinţilor pe tematica diversităţii, interculturalităţii în educaţie 
(M) Formarea personalului didactic pe tematica desfăşurării activităţilor integrate, a diversităţii, 
interculturalităţii şi lucrului cu preşcolarii cu CES 
(L) Obţinerea unui post de consilier şcolar  

RESURSE MATERIALE/FINANCIARE: Asigurarea bazei 
materiale cu  mijloace de învăţământ şi material didactic care să 
corespundă standardelor de calitate în vederea desfăşurării 
procesului educativ din perspectiva adecvării acestuia la nevoile 
reale ale copiilor, dar şi la cerinţele europene. 

(S) Inventarierea materialelor didactice şi echipamentelor din grădiniţă şi stabilirea necesarului pentru 
amenajarea ariilor de stimulare în vederea desfăşurării unui process instructive-educativ centrat pe 
copil 
(M) Dotarea spaţiului educational cu material didactic în funcţie de tematica proiectelor în curs de 
desfăşurare 
(L) Amenajarea unui cabinet de asistenţă psihopedagogică 

RELAŢII COMUNITARE: Responsabilizarea comunităţii în 
susţinerea unităţii şcolare pentru implementarea standardelor 
europene de educaţie.. 

(S) Contactarea CJRAE pentru asigurarea asistenţei psihopedagogice a copiilor cu CES 
(S) Contactarea CCD, ISJ şi altor furnizori de formare a personalului didactic pe tematica desfăşurării 
activităţilor integrate, a diversităţii, interculturalităţii şi lucrului cu preşcolarii cu CES 
(M) Derularea de activităţi cu familiile preşcolarilor de educaţie parentală şi  pe tematica diversităţii, 
interculturalităţii 

2.Dezvoltarea 
CDŞ pentru a 
răspunde nevoilor 
copiilor, 
părinţilor, 
societăţii şi 
pentru a creşte 
prestigiul 
grădiniţei în 
contextul 
concurenţei de 
după 

CURRICULUM: Abordarea CDŞ-ului în funcţie de grupurile de 
interes (copii, părinţi, societate) 

 (S) Identificarea de noi opţiuni pentru CDŞ şi includerea acestora în oferta grădiniţei. 
(S) Elaborarea programelor pentru cursurile opţionale alese de către părinţi în funcţie de interesele 
copiilor. 
(M) Elaborarea procedurii de dezvoltare curriculară 
(M) Diversificarea şi implementarea CDŞ pe baza  nevoilor copiilor, părinţilor, societăţii 
(L) Revizuirea procedurii de dezvoltare curriculară în funcţie de rezultate 

RESURSE UMANE: Formarea personalului didactic în 
perspectiva dezvoltării şi  diversificării competenţelor şi 
abilităţilor pentru susţinerea activităţilor opţionale cu preşcolarii. 
     

(S) Analiza nevoii de formare a personalului din unitate privind susţinerea activităţilor opţionale 
(S) Încheierea de parteneriate/contracte pentru asigurarea resursei umane calificate necesare susţinerii 
opţionalelor 
(M) Formarea personalului didactic în perspectiva dezvoltării şi  diversificării competenţelor şi 
abilităţilor pentru susţinerea activităţilor opţionale 
(L) Promovarea exemplelor de bună practică obţinute la nivelul CDŞ 
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descentralizare. RESURSE MATERIALE/FINANCIARE: Susţinerea financiară  
şi materială a activiţăţilor opţionale pentru desfăşurarea acestora în 
condiţii optime. 

(S) Identificarea necesarului de resurse materiale/financiare pentru desfăşurarea CDŞ-ului 
(M) Procurarea resurse materiale/financiare pentru desfăşurarea CDŞ-ului 
(L) Identificarea şi valorificarea resurselor de către cadrele didactice 

RELAŢII COMUNITARE:  
    Colaborarea cu CCD şi alţi furnizori de formare a cadrelor 
didactice pentru susţinerea activităţilor opţionale. 
     Dezvoltarea parteneriatului  cu  asociaţii, Clubul copiilor  şi alţi  
factori implicaţi şi interesaţi de educaţie în vederea diversificării 
CDŞ-ului. 

(S) Contactarea CCD şi alţi furnizori de formare a cadrelor didactice pentru susţinerea activităţilor 
opţionale. 
(S) Contactarea de asociaţii, Clubul copiilor  şi alţi  factori implicaţi şi interesaţi de educaţie în 
vederea diversificării CDŞ-ului 
(M) Colaborarea cu partenerii pentru derularea şi susţinerea CDŞ-ului 
(L) Atragerea altor organizaţii pentru susţinerea CDŞ-ului 

3.Dezvoltarea 
profesională şi 
personală a 
resurselor umane 
din grădiniţă 
pentru asigurarea 
unui învăţământ 
de calitate. 

CURRICULUM: Realizarea educaţiei centrate pe copil prin 
pregătirea/ perfecţionarea corespunzătoare a cadrelor didactice. 

(S) Identificarea de teme de interes pentru personalul unităţii privind activitatea de 
formare/perfecţionare 
(M) Diversificarea tematicii activităţii de perfecţionare 

RESURSE UMANE: Dezvoltarea competenţelor personalului 
didactic şi nedidactic prin: 
- participarea la cursuri de perfecţionare avizate, acreditate sau 
neacreditate,  pe diferite tematici în funcţie de nevoia de formare a 
fiecăruia; 
- înscrierea la concursul în vederea obţinerii gradelor didactice; 
- continuarea studiilor la nivel superior universitar sau 
postuniversitar. 

 
(S) Stabilirea necesarului de formare/perfecţionare  a personalului unităţii 
(M) Formarea personalului în funcţie de nevoia de formare a fiecăruia 
(L) Monitorizarea utilizării competenţelor dobândite în activităţile de formare de către personalul 
unităţii 
 

RESURSE MATERIALE/FINANCIARE: Susţinerea financiară 
a formărilor care se încadrează în cele 90 de credite transferabile 
pentru cadrele didactice.  
     Implicarea locaţiei grădiniţei în găzduirea unor acţiuni cu 
caracter de formare şi perfecţionare 

(S) Identificarea de surse de finanţare pentru activităţile de formare 
(M) Identificarea de activităţi de formare care să corespundă nevoii de formare a personalului, cu 
costuri cât mai reduse pentru a se încadra în bugetul unităţii 
(M) Vaforificarea spaţiului şi a bazei materiale a unităţii în activităţi  de formare/perfecţionare 

RELAŢII COMUNITARE: Colaborarea cu CCD şi alţi furnizori 
de formare pentru resursele umane din unitate în funcţie de nevoia 
de formare a fiecăruia. 
 

(S) Contactarea unor furnizori de formare 
(M) Colaborarea cu furnizorii de formare pentru derularea activităţii de formare 
(L) Atragerea altor organizaţii/instituţii implicate în educaţie. 

4.Îmbunătăţirea 
funcţionalităţii şi 
esteticii spaţiului 
educaţional , 
modernizarea şi 
extinderea 
acestuia. 

CURRICULUM: Asigurarea condiţiilor de desfăşurare a unui 
proces educativ care să realizeze obiectivele curricumului naţional 
şi ale CDŞ-ului. 

(S) Analiza de nevoi privind materialul didactic  necesar desfăşurării unui proces instructiv-educativ 
care să realizeze obiectivele curricumului naţional şi ale CDŞ-ului 

RESURSE UMANE: Formarea de competenţe personalului din 
unitate privind utilizarea adecvată a bazei materiale, spaţiilor 
şcolare, a TIC 

(S) Analiza nevoii de formare a personalului din unitate privind utilizarea adecvată a bazei materiale, 
spaţiilor şcolare, a TIC 
(M) Formarea  personalului din unitate privind utilizarea adecvată a bazei materiale, spaţiilor şcolare, 
a TIC 
(L) Identificarea şi valorificarea de către cadrele didactice a resurselor 

RESURSE MATERIALE/FINANCIARE: Atragerea de resurse 
pentru îmbunătăţirii funcţionalităţii şi esteticii spaţiilor, 
modernizarea  spatiului şcolar. 

(S) Identificarea necesarului de materialul didactic  necesar desfăşurării unui proces instructiv-
educativ care să realizeze obiectivele curricumului naţional şi ale CDŞ-ului 
(M) Dotarea fiecărei săli de clasă echipamente TIC 
(M) Amenajarea unei săli de mese pentru îmbunătăţirea funcţionalităţii spaţiilor 
(M) Amenajarea unei biblioteci şcolare 
(L) Amenajarea curţii de joc cu materiale specifice desfăşurării activităţilor în aer liber  
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RELAŢII COMUNITARE: Dezvoltarea parteneriatului cu 
reprezentanţii comunităţii pentru îmbunătăţirea funcţionalităţii şi 
esteticii spaţiilor, modernizarea  spatiului şcolar 

(S) Informarea asupra demersurilor necesare pentru înfiinţarea asociaţiei de părinţi la nivel de unitate 
(M) Înfiinţarea asociaţiei de părinţi şi stabilirea procedurii de colaborare cu aceasta 
(L) Realizarea de parteneriate cu reprezentanţii comunităţii pentru îmbunătăţirea funcţionalităţii şi 
esteticii spaţiilor, modernizarea  spatiului şcolar 

5.Promovarea 
unităţii şcolare pe 
plan local, 
naţional, 
internaţional 

CURRICULUM: Dezvoltarea unor parteneriate si proiecte 
locale, naţionale şi internaţionale care să lărgească viziunea asupra 
educaţiei şi să asigure implicarea grădiniţei în viaţa comunităţii. 

(S) Identificarea de teme de interes pentru cadrele didactice şi beneficiarii unităţii şcolare în vederea 
încheierii de proiecte/parteneriate. 
(M) Realizarea de protocoale de proiecte/parteneriate/aplicaţii în vederea desfăşurării temelor 
propuse 

RESURSE UMANE: Formarea cadrelor didactice în vederea 
scrierii şi derulării de proiecte educaţionale şi proiecte cu finanţare 
externă. 

(L) Identificarea resurselor umane disponibile  
(M) Implicarea în organizarea, derulare de proiecte, parteneriate, activităţi extracurriculare 
(L) Implicarea întregii resurse umane într-un proiect prin Programul de Învăţare pe Tot Parcursul 
Vieţii/Lifelong Learning Programme 

RESURSE MATERIALE/FINANCIARE: Asigurarea bazei 
materiale şi susţinerea financiară a proiectelor/parteneriatelor. 

(S) Stabilirea fondurilor necesare şi identificarea de surse de finanţare necesară desfăşurării 
parteneriatelor, activităţilor extracurriculare. 
(M) Realizare de material cu oferta grădiniţei, şi popularizarea acestora  
(L) Desfăşurarea de activităţi în vederea strângerii de fonduri 

RELAŢII COMUNITARE: Realizarea de parteneriate cu 
instituţii/ organizaţii  care să promoveze imaginea grădiniţei pe 
plan local, naţional, internaţional 

(S) Identificarea de parteneri şi colaboratori în vederea încheierii de proiecte/ parteneriate locale, 
naţionale, internaţionale 
(M) Organizarea de activităţi în cadrul parteneriatelor, activităţi de promovare a imaginii unităţii 
şcolare 
(M) Participarea la parteneriate, programe organizate de alte organizaţii/instituţii  
(L) Participarea la un proiect prin Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii/Lifelong Learning 
Programme 

OBIECTIVE GENERALE REALIZATE PRIN ŢINTE ŞI OPŢIUNI STRATEGICE 

O1: Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ din grădiniţă 

O2: Creşterea performanţelor preşcolarilor la nivel local, national, internaţional 

O3: Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii din unitatea şcolară 

O4: Îmbunătăţirea colaborării cu familiile preşcolarilor şi comunitatea locală 

O5: Creşterea prestigiului unităţii la nivel local, naţional, internaţional. 
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COMPONENTA OPERAŢIONALĂ 

PLAN OPERAŢIONAL 

 
ŢINTE 

STRATEGI
CE/ OBI-
ECTIVE 

OPŢIUNI STRATEGICE PE DOMENII 

RESURSE STRATEGICE  
 

REZULTATE AŞTEPTATE 
Umane Materiale şi 

financiare 
Informa
ţionale 

De 
experienţă 

şi 
expertiză 

De timp 

De 
autorita-

te şi 
putere 

1.Implemen
area 
standarde-
lor 
europene de 
educaţie. 
 
O1, O2, O4, 
O5 

CURRICULUM: Abordarea procesului de 
predare – învăţare – evaluare din perspectiva 
adecvării acestuia la nevoile reale ale 
copiilor, dar şi la cerinţele europene. 

Preşco-
lari, 
părinţi, 
personal 
didactic, 
didactic 
auxiliar, 
nedidac-
tic, 
reprezent
anţi ai 
comunită
ţii locale, 
consilier 
şcolar, 
logoped 
Inspec-
tori 
şcolari, 
metodişti
formatori 

Mijloace audio-
vizuale, birotica, 
consumabile,ma
terial didactic, 
mobilier adecvat 
vârstei, aparate 
de joacă pentru 
activităţi în aer 
liber, auxiliare 
didactice 
cabinet de 
consiliere 
şcolară şi 
logopedie 

Accesare 
site-uri, 
comuni-
care 
periodică 
prin e-
mail, 
consulta-
rea unor 
articole/ 
publicaţii 
de 
specialita
te on-
line, site-
ul 
CJRAE 

Reprezen-
tanţi 
CJRAE, 
profesori 
de 
asistenţă 
psiho-
pedagogică 
logopezi, 
inspectori 
de 
specialitate 

Conform 
datelor din 
planurile 
operaţiona-
le  

MEN, 
ISJ, 
CJRAE, 
CCD, 
ARACIP 
Primaria 
Consiliul 
Local 
Judeţean 

• cel puţin 70% din 
personalul didactic desfăşoară 
activităţi integrate centrate pe 
copil şi utilizează metode 
activ-participative; 
• cel puţin 30% din 
cadrele didactice să finalizeze 
cursuri de formare pe tematica 
diversităţii, interculturalităţii 
în educaţie şi a lucrului cu 
preşcolarii cu CES; 
• atingerea 
standardelor de dezvoltare 
psihomotrică de către cel puţin 
85% dintre preşcolari, 
conform reperelor 
fundamentale în învăţarea şi 
dezvoltarea timpurie a 
copilului; 
• existenţa în încadrare 
a unui profesor de asistenţă 
psihopedagogică; 
• existenţa în unitate, a 
unui cabinet de logopedie şi 
asistenţă psihopedagogică. 

RESURSE UMANE: Formarea cadrelor 
didactice care lucrează cu copii cu CES 
pentru desfăşurarea  de activităţi specifice de 
dezvoltare şi remediere personală a acestor 
preşcolari şi de consiliere a părinţilor pe 
tematica diversităţii, interculturalităţii în 
educaţie. 
RESURSE MATERIALE/FINANCIARE: 
Asigurarea bazei materiale cu  mijloace de 
învăţământ şi material didactic care să 
corespundă standardelor de calitate în 
vederea desfăşurării procesului educativ din 
perspectiva adecvării acestuia la nevoile 
reale ale copiilor, dar şi la cerinţele 
europene. 
RELAŢII COMUNITARE: 
Responsabilizarea comunităţii în susţinerea 
unităţii şcolare pentru implementarea 
standardelor europene de educaţie. 

2.Dezvolta-
rea CDŞ 
pentru a 
răspunde 
nevoilor 
copiilor, 
părinţilor, 
societăţii şi 

CURRICULUM: Abordarea CDŞ-ului în 
funcţie de grupurile de interes (copii, părinţi, 
societate) 

Preşco-
lari 
părinti, 
personal 
didactic, 
didactic 
auxiliar, 
nedidac-

Mijloace audio-
vizuale, birotică 
şi consumabile, 
material 
didactic, 
mobilier adecvat 
vârstei, aparate 
de joacă pentru 

Accesare 
site-uri, 
consulta-
rea unor 
articole/ 
publicaţii 
de 
specialita

Cadre 
didactice 
calificate 
pentru 
susţinerea  
opţionale-
lor 
(engleză,  

Conform 
datelor din 
planurile 
operaţio-
nale 

MEN, 
ISJ, 
CCD, 
ARACIP 
Primăria 
Consiliul 
Local 
Judeţean 

• oferta CDŞ-ului  
răspunde nevoilor copiilor, 
părinţilor, comunităţii locale; 
• cel puţin 80 % din 
numărul preşcolarilor participă 
la activităţile opţionale, 
educative , extracurriculare; 

RESURSE UMANE: Formarea 
personalului didactic în perspectiva 
dezvoltării şi  diversificării competenţelor şi 
abilităţilor pentru susţinerea activităţilor 
opţionale cu preşcolarii. 
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pentru a 
creşte 
prestigiul 
grădiniţei în 
contextul 
concurenţei 
de după 
descentrali-
zare 
 
O1, O2, O4, 
O5 

     tic, 
reprezen-
tanţi ai 
comunită
ţii locale 
Inspec-
tori 
şcolari, 
formatori  
cadre 
didactice 
calificate 
pentru 
susţinere
a  
opţionale
lor 
(engleză,  
dans, 
pictură, 
muzică) 
prin 
contract 
de 
colabora-
re 

activităţi în aer 
liber, auxiliare 
didactice 
spaţii 
corespunzătoare 
desfăşurării 
activităţilor 
opţionale 

te  dans, 
pictură, 
muzică), 
formatori 
 inspectori 
de 
specialitate 

• desfăşurarea a cel 
puţin un opţional la fiecare 
grupă mijlocie şi mare, cu 
profesor calificat; 
• cel puţin 55% din 
personalul didactic a urmat o 
formă de perfecţionare în 
vederea dezvoltării 
competenţelor pentru 
susţinerea activităţilor 
opţionale. 
 
 

RESURSE MATERIALE/FINANCIARE: 
Susţinerea financiară  şi materială a 
activiţăţilor opţionale pentru desfăşurarea 
acestora în condiţii optime. 
RELAŢII COMUNITARE:  
    Colaborarea cu CCD şi alţi furnizori de 
formare a cadrelor didactice pentru 
susţinerea activităţilor opţionale. 
     Dezvoltarea parteneriatului  cu  asociaţii, 
Clubul copiilor  şi alţi  factori implicaţi şi 
interesaţi de educaţie în vederea 
diversificării CDŞ-ului. 

3.Dezvolta-
rea 
profesională 
şi personală 
a resurselor 
umane din 
grădiniţă 
pentru 
asigurarea 
unui 
învăţământ 
de calitate. 
 
O1, O2, O4, 
O5 

CURRICULUM: Realizarea educaţiei 
centrate pe copil prin pregătirea/ 
perfecţionarea corespunzătoare a cadrelor 
didactice. 

Părinţi, 
personal 
didactic, 
didactic 
auxiliar, 
nedidac-
tic, 
reprezen-
tanţi ai 
comunită
ţii locale 
Inspec-
tori 
şcolari, 
metodişti 

Mijloace audio-
vizuale, birotică 
şi consumabile, 
contravaloarea 
cursurilor, 
decontarea 
transportului, 
dotarea cu 
spaţii, 
remunerarea 
formatorilor 

Accesare 
site-uri, 
comuni-
care 
periodică 
prin e-
mail, 
consulta-
rea unor 
articole/ 
publicaţii 
de 
specialita
te on-line 
sau prin 

Formatori 
judeţeni, 
naţionali 
inspectori 
de 
specialitate 
profesori 
universitari 

Conform 
graficului 
de 
perfecţiona
re întocmit 

MEN, 
ISJ, 
CCD, 
ANPCD
EFP, 
ARACIP 
Primaria, 
CI 
EURO-
PE 
DIRECT 
Brăila 

• participarea tuturor 
cadrelor didactice / a 
personalului didactic 
auxiliar/nedidactic la cel puţin 
o formă de perfecţionare ; 
• utilizarea în 
activitatea la clasă a 
achiziţiilor dobândite în cadrul 
cursurilor de formare de către 
cel puţin 80 % din numărul 
cadrelor didactice; 
• toate cadrele 
didactice vor participa la 
activităţile Cercurilor 

RESURSE UMANE: Dezvoltarea 
competenţelor personalului didactic şi 
nedidactic prin: 
- participarea la cursuri de perfecţionare 
avizate, acreditate sau neacreditate,  pe 
diferite tematici în funcţie de nevoia de 
formare a fiecăruia; 
- înscrierea la concursul în vederea obţinerii 
gradelor didactice; 
- continuarea studiilor la nivel superior 
universitar sau postuniversitar. 
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RESURSE MATERIALE/FINANCIARE: 
Susţinerea financiară a formărilor care se 
încadrează în cele 90 de credite transferabile 
pentru cadrele didactice.  
     Implicarea locaţiei grădiniţei în găzduirea 
unor acţiuni cu caracter de formare şi 
perfecţionare 

formatori 
mentori 

împrumu
tul de la 
bibliote-
că 

pedagogice (semestrial) si ale 
Comisiei metodice (lunar); 
• cel putin 90% dintre 
cadrele didactice înscrise vor 
promova examenele pentru 
obţinerea gradelor didactice. 
 

RELAŢII COMUNITARE: Colaborarea 
cu CCD şi alţi furnizori de formare pentru 
resursele umane din unitate în funcţie de 
nevoia de formare a fiecăruia. 

4.Îmbunătă-
ţirea 
funcţionalită
ţii şi esteticii 
spaţiului 
educaţional, 
moderniza-
rea şi 
extinderea 
acestuia. 
 
O1, O3 O4 

CURRICULUM: Asigurarea condiţiilor de 
desfăşurare a unui proces educativ care să 
realizeze obiectivele curricumului naţional şi 
ale CDŞ-ului. 

Părinţi, 
personal 
didactic, 
didactic 
auxiliar, 
nedidac-
tic, 
reprezen-
tanţi ai 
comunită
ţii locale, 
agenţi 
economi
ci 

o sală de clasă 
liberă care poate 
fi amenajată în 
sală multi-
funcţională, 
spaţiu mare în 
curtea grădiniţei 
pentru 
activităţile în 
aer liber 
  mijloace 
audio-vizuale, 
material 
didactic, 
mobilier adecvat 
vârstei 
preşcolare, 
aparate de joacă 
pentru activităţi 
în aer liber 

internet, 
publicaţii 
oferte 
agenţi 
economi
ci 

Profesio-
nişti în 
amenajare 
spaţii 
educaţio-
nale, 
reprezen-
tanţi agenţi 
economici 

Conform 
datelor din 
planurile 
operaţiona-
le 

MEN, 
ISJ, 
Primaria 
Consiliul 
Local 
Judeţean 

• amenajarea unei săli 
de mese până la sfârşitul 
anului şcolar 2012-2013; 
• amenajarea unei 
biblioteci a unităţii până la 
sfârşitul anului şcolar 2013-
2014; 
• amenajarea unui 
cabinet de asistenţă până la 
sfârşitul anului şcolar 2015-
2016; 
• amenajarea curţii de 
joc cu materiale specifice 
desfăşurării activităţilor în aer 
liber până la sfârşitul anului 
şcolar 2016-2017. 
• formarea de 
competenţe de utilizare a TIC 
pentru cel puţin 80% din 
personalul didactic. 

RESURSE UMANE: Formarea de 
competenţe personalului din unitate privind 
utilizarea adecvată a bazei materiale, 
spaţiilor şcolare, a TIC 
RESURSE MATERIALE/FINANCIARE: 
Atragerea de resurse pentru îmbunătăţirii 
funcţionalităţii şi esteticii spaţiilor, 
modernizarea  spatiului şcolar. 
RELAŢII COMUNITARE: Dezvoltarea 
parteneriatului cu reprezentanţii comunităţii 
pentru îmbunătăţirea funcţionalităţii şi 
esteticii spaţiilor, modernizarea  spaţiului 
şcolar 

5.Promovar
ea unităţii 
şcolare pe 
plan local, 
naţional,  
internaţio-
nal 
 
O1, O2, O4, 
O5 

CURRICULUM: Dezvoltarea unor 
parteneriate si proiecte locale, naţionale şi 
internaţionale care să lărgească viziunea 
asupra educaţiei şi să asigure implicarea 
grădiniţei în viaţa comunităţii. 

Părinti, 
personal 
didactic, 
didactic 
auxiliar, 
nedidac-
tic, 
reprezent
anţi ai 
comunită
ţii locale, 

Mijloace audio-
vizuale, birotică 
si consumabile, 
laptop,  
sponsorizări, 
donaţii, 
autofinanţare, 
finanţare 
externă 

Internet,  
comuni-
care 
electroni
că, 
consulta-
rea unor 
articole/ 
publicaţii 
de 
specialita

Inspector 
Programe 
şi Proiecte, 
inspector 
de 
specialitate 
ISJ Brăila, 
formatori 
de la 
Centrul de 
Informare 

Conform 
graficului 
de 
desfăşurare 
a activităţi-
lor din 
proiectele/
parteneria-
tele 
încheiate 

MEN, 
ISJ, 
ANPCD
EFP, 
Primaria, 
Fundaţia 
„Copiii 
noştri” 

• realizarea unui  
proiect prin prin Programul de 
Învăţare pe Tot Parcursul 
Vieţii/Lifelong Learning 
Programme, până sfârşitul 
anului şcolar 2016– 2017; 
• realizarea a cel 
puţin 2 proiecte/ parteneriate 
în fiecare an şcolar; 
• participarea a cel 

RESURSE UMANE: Formarea cadrelor 
didactice în vederea scrierii şi derulării de 
proiecte educaţionale şi proiecte cu finanţare 
externă. 
RESURSE MATERIALE/FINANCIARE: 
Asigurarea bazei materiale şi susţinerea 
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financiară a proiectelor/parteneriatelor. inspec-
tori 
şcolari 

te on-
line, CI 
EUROPE 
DIRECT 
Brăila 

EUROPE 
DIRECT 
Brăila, 
formatori 
CCD 

puţin 45% din  cadrele 
didactice la cursuri de formare 
organizate de CCD şi de 
Centrul de Informare 
EUROPE DIRECT Brăila în 
vederea dobândirii de 
competenţe necesare obţinerii  
şi desfăşurării de proiecte 
educaţionale (limba engleză, 
scriere de proiecte); 
• participarea a cel 
puţin 60% din cadre didactice 
şi copii la activităţile din 
proiectele educaţionale 
desfăşurate 

RELAŢII COMUNITARE: Realizarea de 
parteneriate cu instituţii/ organizaţii  care să 
promoveze imaginea grădiniţei pe plan local, 
naţional, internaţional 

 

 

 

PROGRAME STABILITE 

Pentru realizarea scopurilor menţionate în proiect au fost definite următoarele programe: 

1. Programul de implementare a standardelor europene de educaţie 
2. Programul de dezvoltare a CDŞ-ului pentru a răspunde nevoilor copiilor, părinţilor, societăţii 
3. Programul de pregătire a cadrelor didactice  
4. Programul de îmbunătăţire a funcţionalităţii şi esteticii spaţiului educaţional, de modernizare a bazei materiale 
5. Programul de promovare a imaginii unităţii pe plan local, naţional, internaţional 
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1. Programul de implementare a standardelor europene de educaţie 

 
 
 
 

2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  
2. Programul de dezvoltare a CDŞ-ului pentru a răspunde nevoilor copiilor, părinţilor, societăţii 

 
ACTIVITATE 

 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

 
TERMEN 

RESPONSA-
BILITĂŢI 

 
RESURSE 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

Realizarea de 
activităţi pentru 
implementarea 
standardelor 
europene de 
educaţie  

-realizarea analizei SOWT  
-planificarea activităţii metodice în funcţie 
de analiza de nevoi  
-organizarea şi desfăşurarea de activităţi 
metodice având ca tematică activităţile 
integrate, educaţia centrată pe copil, lucrul 
cu preşcolarii cu CES, diversitatea  şi 
interculturalitatea în educaţie 
-organizarea şi desfăşurarea de activităţi cu 
părinţii de educaţie parentală şi pe tematica 
diversităţii şi interculturalităţii în educaţie 

Anual  -Director 
-Responsabil 
comisie 
metodică 
 

Materiale: în funcţie de 
activităţile organizate 
De timp: necesar realizării 
analizei SOWT, planului 
managerial al comisiei 
metodice, organizării şi 
desfăşurării de activităţi  
De autoritate: recunoaştere a 
nevoii de formare/perfecţionare 

-existenţa analizei SOWT 
-existenţa planificării activităţii metodice 
corelate cu analiza SOWT 
-cel puţin 70% din personalul didactic 
desfăşoară activităţi integrate centrate pe 
copil şi utilizează metode activ-
participative; 
-cel puţin 30% din cadrele didactice să 
finalizeze cursuri de formare pe tematica 
diversităţii, interculturalităţii în educaţie şi a 
lucrului cu preşcolarii cu CES; 
-atingerea standardelor de dezvoltare 
psihomotrică de către cel puţin 85% dintre 
preşcolari, conform reperelor fundamentale 
în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a 
copilului; 

Monitorizarea 
desfăşurării 
activităţi pentru 
implementarea 
standardelor 
europene de 
educaţie 

-verificarea desfăşurării activităţii 
metodice conform graficului 
-realizarea de asistenţe 
-verificarea desfăşurării activităţilor cu 
părinţii conform graficului 

Permanent  -Director 
-Responsabil 
comisie 
metodică 
 

Materiale: hârtie, creioane, 
pixuri 
De timp: necesar efectuării 
asistenţelor şi monitorizării 
 

-fişe de asistenţă 
-grafice de activităţi 
-procese verbale, liste de prezenţă de la 
activităţile desfăşurate 

Asigurarea 
asistenţei 
psihopedagogice a 
copiilor cu CES  

-contactarea CJRAE pentru asigurarea 
asistenţei psihopedagogice a copiilor cu 
CES 
-realizarea evaluării iniţiale pentru 
depistarea copiilor cu CES 
-realizarea de activităţi de remediere 
pentru copiii  cu CES 
-realizarea demersurilor pentru obţinerea 
unui post de consilier şcolar 

2012+2017 -Director 
-Responsabil 
comisie 
metodică 
-consilier 
şcolar 
 

Materiale:spaţiu adecvat 
desfăşurării activităţilor de 
consiliere 
De timp: necesar efectuării 
evaluărilor iniţiale, activităţilor 
de remediere 
De autoritate: aprobarea 
CJRAE, ISJ 

-existenţa în încadrare a unui profesor de 
asistenţă psihopedagogică; 
-existenţa PIP /PEI 
-existenţa în unitate, a unui cabinet de 
logopedie şi asistenţă psihopedagogică 
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ACTIVITATE 

 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

 
TERMEN 

RESPONSA-
BILITĂŢI 

 
RESURSE 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

Stabilirea 
Curricumului la 
decizia şcolii în 
funcţie de grupurile 
de interes (copii, 
părinţi, societate) 

-identificarea de noi opţiuni pentru CDŞ şi 
includerea acestora în oferta grădiniţei 
-consultarea părinţilor pentru alegerea de 
opţionale care vor fi desfăşurate 
-încheierea de parteneriate/contracte 
pentru asigurarea resursei umane calificate 
necesare susţinerii opţionalelor 
-aprobarea programelor pentru cursurile 
opţionale 

Anual  -Director 
-Comisia de 
curriculum 

Materiale: hârtie, copiator, 
toner, creioane, pixuri 
De timp: necesar identificării 
de noi opţiuni pentru CDŞ, 
consultarea părinţilor, încheierii 
parteneriatelor 
Financiare: extrabugetare 
De autoritate: aprobarea 
programelor de ISJ 

-existenţa oferta grădiniţei cu CDŞ-ul 
-existenţa proceselor verbale cu opţiunile 
părinţilor 
-existenţa contractelor cu profesorii 
colaboratori pentru susţinerea opţionalelor 
-existenţa programelor de opţionale 
aprobate 
-oferta CDŞ-ului  răspunde nevoilor 
copiilor, părinţilor, comunităţii locale;  

Monitorizarea 
desfăşurării în bune 
condiţii a 
opţionalelor 

-realizarea graficului de desfăşurare pentru 
fiecare opţional 
-verificarea respectării programului de 
desfăşurare 
-asistenţe la ore 
-susţinerea de activităţi demonstrative 
pentru părinţi 
-desfăşurarea unei mese rotunde cu 
exemple de bune practici 

Permanent  -Director 
-Comisia de 
curriculum 

Materiale: spaţiu adecvat 
fiecărui opţional şi material 
specific derulării fiecărui 
opţional 
De timp: necesar realizării 
asistenţelor, activităţilor 
demonstrative 
Financiare: necesare plăţii 
profesorilor cu contract de 
colaborare 

-existenţa graficului de desfăşurare pentru 
fiecare optional 
-desfăşurarea a cel puţin un opţional la 
fiecare grupă mijlocie şi mare, cu profesor 
calificat 
-cel puţin 80 % din numărul preşcolarilor 
participă la activităţile opţionale, educative  
extracurriculare; 
-fişe de asistenţe 
 

Formarea cadrelor 
didactice în 
vederea 
diversificării CDŞ-
ului 

-participarea personalului didactic la 
activităţi de formare în perspectiva 
dezvoltării şi  diversificării competenţelor 
şi abilităţilor pentru susţinerea activităţilor 
opţionale 
-desfăşurarea unei mese rotunde cu 
exemple de bune practici 

 -Director 
- 
Responsabilul 
cu formarea 
continuă 

Materiale: în funcţie de 
activitatea de formare 
De timp: necesar participării la 
formare 
De autoritate: recunoaşterea 
nevoii de formare 

-liste de prezenţă 
-adeverinţe/certificate 
-portofolii opţionale 
-cel puţin 55% din personalul didactic a 
urmat o formă de perfecţionare în vederea 
dezvoltării competenţelor pentru susţinerea 
activităţilor opţionale 

 
3. Programul de pregătire a cadrelor didactice  

 
ACTIVTATE 

 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

TERMEN RSPONSABI
LITĂŢI 

 
RESURSE 

 
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

Stabilirea 
necesarului de 
formare a cadrelor 
didactice în 
conformitate cu 
opţiunile 
strategice definite 

-formarea grupului de lucru 
-realizarea chestionarului de nevoi  
-aplicarea chestionarului tuturor cadrelor 
didactice din grădiniţă 
-interpretarea chestionarului 
-studierea fişelor de formare profesională a 
cadrelor didactice 
-întocmirea listei de cadre didactice cu 
nevoi de formare pentru utilizarea 

2012-2017 -Director 
-Responsabilul 
cu formarea 
continuă 

Materiale: hârtie, copiator, 
toner, creioane, pixuri 
De timp: necesar aplicării şi 
interpretării chestionarului 
Financiare: extrabugetare 
De autoritate: recunoaştere a 
nevoii de formare 

-lista cadrelor didactice cu nevoi de 
formare pentru utilizarea echipamentelor 
TIC, pentru susţinerea de activităţi 
integrate centrate pe copil, pe tematica 
diversităţii, interculturalităţii în educaţie şi 
a lucrului cu preşcolarii cu CES,  
susţinerea de opţionale 
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echipamentelor TIC, pentru susţinerea de 
activităţi integrate centrate pe copil, lucrul 
cu preşcolarii cu CES,   susţinerea de 
opţionale 

Formarea cadrelor 
didactice 

-realizarea unui grafic de formare În funcţie 
de numărul 
formabililo
r 

-Responsabilul 
cu formarea 
continua 
-Formatori 

Materiale: calculator conectat 
la Internet, imprimantă, 
videoproiector, hârtie, copiator, 
toner, creioane, pixuri 
De timp: necesar formării 
Financiare: resurse necesare 
asigurării consumabilelor 

Cadre didactice capabile să: 
-utilizeze echipamentele TIC 
-susţină activităţi integrate centrate pe 
copil 
-lucreze cu preşcolarii cu CES    
-susţină activităţile opţionale din oferta 
grădiniţei 

Monitorizarea 
activităţii cadrelor 
didactice 

-realizarea de asistenţe la ore 
-monitorizarea utilizării echipamentelor 
TIC 

Permanent  -Director 
-Responsabil 
comisie 
metodică 

Materiale: fişe de asistenţă, pix 
De timp: necesar efectuării 
asistenţelor, monitorizării  
Financiare: necesare 
întreţinerii echipamentelor 

-Existenţa fişelor de asistenţă 
-Utilizarea frecventă a echipamentelor TIC 
de către toate cadrele didactice 

 
4. Programul de îmbunătăţire a funcţionalităţii şi esteticii spaţiului educaţional, de modernizare a bazei materiale 

 
ACTIVITATE 

 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

 
TERMEN 

RESPONSA-
BILITĂŢI 

 
RESURSE 

INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

Inventarierea tuturor 
lucrărilor necesare 
îmbunătăţirii 
funcţionalităţii şi esteticii 
spaţiului educaţional, 
modernizării bazei 
materiale 

-stabilirea comisiei de inventariere a 
lucrărilor necesare 
-derularea inventarierii 
-stabilirea necesarului de resurse 
materiale/financiare 

anual Director Materiale: hârtie, creioane, pixuri 
De timp: necesar inventarierii 
Financiare: extrabugetare 
De autoritate: recunoaştere de 
Primărie-Direcţia învăţământ 

Liste de inventar 

Realizarea lucrărilor 
necesare îmbunătăţirii 
funcţionalităţii şi esteticii 
spaţiului educaţional, 
modernizării bazei 
materiale 

-efectuarea lucrărilor necesare 
îmbunătăţirii funcţionalităţii şi esteticii 
spaţiului educaţional, modernizării bazei 
materiale 

anual Director Materiale: în funcţie de necesităţi 
De timp: necesar realizării 
lucrărilor 
Financiare: necesare materialelor 
şi plăţii muncitorilor 

-existenţa unei săli de mese până 
la sfârşitul anului şcolar 2012-
2013; 
-existenţa unei biblioteci a unităţii 
până la sfârşitul anului şcolar 
2013-2014; 
-existenţa unui cabinet de 
asistenţă până la sfârşitul anului 
şcolar 2015-2016;; 
-amenajarea curţii de joc cu 
materiale specifice desfăşurării 
activităţilor în aer liber până la 
sfârşitul anului şcolar 2016-2017 

Stabilirea necesarului de -inventarierea existentului de dotare Permanent Director Materiale: hârtie, creioane, pixuri Liste cu dotările necesare 
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dotare -stabilirea necesarului de dotare 
-stabilirea necesarului de resursă 
financiară 
-stabilirea surselor de finanţare 

De timp: necesar inventarierii 
De autoritate: recunoaştere de 
Primărie-Direcţia învăţământ 

Achiziţionarea de 
mobilier, material 
didactic, echipamente 
TIC moderne 

-efectuarea achiziţiei de mobilier, 
material didactic, echipamente TIC 
moderne 

Permanent Director Materiale: în funcţie de devize 
De timp: necesar efectuării 
lucrărilor 
Financiare: necesare plăţilor 
De autoritate: recunoaştere de 
Primărie-Direcţia învăţământ 

-existenţa în fiecare clasă a 
echipamentelor TIC 
-amenajarea în fiecare clasă a 
ariilor de stimulare cu materiale 
didactice moderne care să 
corespundă proiectului tematic în 
curs de desfăşurare 
-existenţa mobilierului modern 
conform standardelor 

Infiinţarea asociaţiei de 
părinţi care să sprijine 
activităţile modenizare a 
bazei materiale 

-informarea asupra demersurilor necesare 
pentru înfiinţarea asociaţiei de părinţi  
-organizarea şedinţei cu părinţii la nivel 
de unitate în vederea înfiinţării asociaţiei  
-realizarea demersurilor necesare 
constituirii 

2012-2014 Director De timp: necesar efectuării şedinţei 
şi demersurilor de contituire, de 
realizare a statutului 
Financiare: necesare înfiinţării 
contului 
De autoritate:recunoaştere în 
Registrul Asociaţiilor 

-existenţa asociaţiei de părinţi 

 
5. Programul de promovare a imaginii unităţii pe plan local, naţional, internaţional 

 
ACTIVITATE 

 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

 
TERMEN 

RESPONSA-
BILITĂŢI 

 
RESURSE 

INDICATORI 
DE 

PERFORMAN
ŢĂ 

Realizarea de proiecte/parteneriate 
educaţionale care să crească 
prestigiul unităţii şi să promoveze 
imaginea acesteia pe plan local, 
naţional, internaţional 

-formarea echipelor de proiect 
-identificarea partenerilor 
-încheierea de contracte de parteneriat  
-desfăşurarea de activităţi comune cu 
partenerii 

Permanent  -Director 
-Responsabilul 
cu proiecte şi 
programe 
educaţionale 

De timp: necesar identificării 
partenerilor şi încheierii de 
contracte 

-existenţa 
contractelor de 
parteneriat 

Realizarea unui proiect prin 
Programul de Învăţare pe Tot 
Parcursul Vieţii/Lifelong Learning 
Programme. 

-participarea cadrelor didactice la cursuri de 
formare pe tematica scrierii şi realizării de 
proiecte cu finanţare europeană 
-formarea echipei de proiect  
-colaborarea cu CI EUROPE DIRECT în 
vederea scrierii aplicaţiei pentru realizarea 
unui proiect european 
-participarea la concursul de obşinere a 
proiectului 
-Realizarea proiectului 

 
2012-2017 

-Director 
-Responsabilul 
cu proiecte şi 
programe 
educaţionale 

De timp: necesar scrierii aplicaţiei, 
identificării partenerilor şi 
încheierii contractului 
Informaţionale: Website: 
http://www.anpcdefp.ro 
Materiale: în funcţie de activităţi 
Financiare: necesare derulării 
proiectului 
De autoritate: ANPCDEFP 

-existenţa 
aplicaţiei 
-existenţa 
contractului de 
parteneriat 
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MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI 

Monitorizarea internă: CEAC prin RAEI 

Nr. 
Crt 

ACŢIUNEA RESPON-
SABIL 

PARTENERI TERMEN ÎNREGISTAREA 
REZULTATELOR 

INSTRU-
MENTE 

INDICATORI 

1. Elaborarea şi afişarea 
proiectului de dezvoltare 
instituţională  

Director -responsabili comisii  
- CEAC 

Septembrie -produsul final -fişă de 
apreciere 

-criteriile de 
realizare a PDI 

2. Curriculum la Decizia 
Şcolii: proiectare şi aplicare 

Director  -Resp. Comisie metodică 
-Resp.cu activitatea 
educativă şi 
extracurriculară 

An școlar -proiect CDŞ -fişe de 
evaluare 

-standardele de 
evaluare 

3. Înscrierea la cursuri de 
formare 

Director -responsabilul cu 
formarea continuă 

Pe 
parcursul 
derulării 
proiectului 

-în baza de date a 
unităţii 

-liste de 
prezenţă la 
cursuri 

-număr de cadre 
didactice înscrise 

4. Starea de funcţionalitate a 
clădirii  

Director -educatoare, personal 
administrativ 

septembrie
săpt. l 

-registrul de 
evidenţă a 
reparaţiilor 

-analize, 
rapoarte 

Volumul 
cheltuielilor 
pentru reparaţii 
curente 

5. Proiecte de parteneriat în 
derulare sau în pregătire 

Director  -responsabil cu proiecte 
şi programe educaţionale 
şi cadrele didactice 

-lunar -în baza de date a 
unităţii 

-analize, fişe 
de evaluare 

-număr proiecte 

6. Imaginea unităţii reflectată 
în comunitate 

Director  -responsabil cu 
promovarea imaginii 
unităţii 

-periodic -în baza de date a 
unităţii 

-situaţii 
statistice 

-realizarea 
planului de 
şcolarizare 

                  Evaluare externă:  Va fi realizată prin reprezentanţii ISJ Brăila , MEN, ARACIP 

           Director: 

Prof. pentru învăţământul preşcolar  Viorica Işan 
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