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MOTO: 

 
 

 

“Hotărăşte ce vrei, hotărăşte ce eşti dispus să oferi la schimb 

pentru acel lucru. Stabileşte-ţi priorităţile şi apucă-te de lucru”. 

citat din H.L. Hunt 
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A R G U M E N T 
 

 Proiectul de dezvoltare instituţională reprezintă documentul de bază în dezvoltarea organizaţiei 

şcolare, un mijloc de promovare a schimbărilor intenţionate şi de îmbogăţire continuă a calităţii precum şi 

drumul de la „ceea ce este” la „ceea ce trebuie să fie” . 

 Proiectul de dezvoltare instituţională a fost elaborat în strânsă concordanţă cu mediul şi condiţiile în 

care îşi desfăşoară activitate Grădiniţa cu program prelungit nr.39, ţinându-se cont de factorii care 

influienţează activitatea educativă: 

- scăderea numărului de copii ca urmare a preluării de către şcoală a grupelor pregătitoare 

- schimbările educaţionale şi manageriale generate de reforma educaţională 

- politica managerială a grădiniţei şi a comunităţii locale. 

Acest proiect facilitează introducerea schimbărilor cu scopul de a asigura un act educaţional  

performant, în context social. 

El reprezintă voinţa comună a personalului didactic, didactic auxiliar, administrativ şi a  

comunităţii (părinţi, reprezentanţi primărie) fiind elaborat pornind de la punctele tari şi punctele slabe 

ale activităţii educative.  
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Obiectivele urmărite : 

- atingerea unor standarde calitative  educaţionale  

- diversificarea ofertei educaţionale în scopul satisfacerii cerinţelor sociale şi opţiunilor părinţilor 

- perfecţionarea continuă a pregătirii profesionale a personalului 

- asigurarea unei baze materiale bune pentru desfăşurarea procesului educativ şi gestionarea 

eficientă a acestuia 

- realizarea unui echilibru optim între stabilitatea educatoarelor, a numărului de grupe şi un act 

educaţional eficient 

- necesitatea creşterii responsabilizării părinţilor faţă de activitatea educaţională 

 

 Proiectul de dezvoltare instituţională al Grădiniţei cu program prelungit nr. 39 Brăila, are la bază 

asigurarea calităţii în educaţie şi evaluarea, un management de calitate susţinut de legi şi acte normative 

care să conducă la crearea şi adăugarea unor noi valori europene în educaţia copilului preşcolar pe care 

grădiniţa să le asimileze şi să le promoveze. 
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INFORMAŢII CANTITATIVE 
 
 1.POPULAŢIA ŞCOLARĂ 

- Număr preşcolari înscrişi – 190 copii 

- Număr grupe – 8  cu program prelungit, din care: 

- 2 grupe antepreşcolari 

- 1 grupă mică 

- 2 grupe mijlocii 

- 3 grupe mari  

- Număr săli grupă: 8  

- Mediul de provenienţă – urban 

2.PERSONALUL UNITĂŢII 
- Număr de cadre didactice – 16  
- Număr de cadre didactice auxiliare – 10 :- administrator financiar -1 

       - administrator de patrimoniu – 1 
                                                                     - secretar – 1 
             - îngrijitori grupă înv. preșcolari -7 din care 1 vacant 
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- Număr posturi personal nedidactic – 3:- bucătari – 2 din care 1 vacant 
                                                                          - muncitor de întreţinere – 1  
           - Asistent medical – 1 
 

RESURSE MATERIALE  
 

A. Număr de clădiri – 1, P+1: Str. Aleea Creşei Nr. 1 Brăila 

B. Starea clădirii : Bună 

C. Spaţiul şcolar interior şi exterior : - 8 săli de clasă cu triplă funcţionalitate, compartimentate şi amenajate în  

aplicare alternativei educaţionale „Step by step”. 

  - dotarea sălilor de grupă : mobilier specific alternativei, mijloace audio-video pentru fiecare grupă în parte, 

 materiale şi mijloace didactice pentru cele 7 centre de  activitate din step (Alfabetizare, Ştiinţă, Matematică-Jocuri 

manipulative, Artă, Joc de rol, Joc de construcţii, Nisip şi apă) , măsuţe şi scăunele . 

 - holuri vestiar – 4 (dotate cu dulapuri vestiar pentru vestimentaţia copiilor) . 

- Cabinet medical – 1 (dotat cu mobilier şi instrumentar adecvat).  

- Cabinet metodic –1 (dotat cu video-proiector, calculator, multifuncţional, cameră video, materiale informaţionale din 

domeniul educaţional, masă şi scaune).  

- Cabinet director – 1 (dotat telefon, birou, corp de bibliotecă cu carte didactică). 

- Cabinet contabilitate şi secretariat -1 (dotat cu 3 calculatoare,  imprimante, telefon cu fax, internet, birouri, rafturi 

pentru păstrarea şi arhivarea documentelor contabile şi de secretariat). 

- Grupuri sanitare -  4 pentru copii dotate corespunzător; 2 pentru adulţi . 
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- Bloc alimentar –   1(dotat cu maşină de gătit pe gaze, 1 dulap pentru veselă, 3 mese de lucru,  inox, 1 dulap pentru 

depozitarea pâinii, 1 maşină de tocat electrică, 1 robot de  bucătărie, 1 cuptor  cu microunde, crătiţi şi oale de inox, veselă 

şi tacâmuri  inox, 1 frigider pentru păstrarea probelor de mâncare); 

- magazie de alimente – 1 (dotată cu o ladă frigorifică, 3 frigidere, mobilier pentru depozitarea alimentelor) 

 -cameră curăţat zarzavat –1( dotată cu chiuvetă, rafturi pentru depozitarea zarzavaturilor); 

- Spălătorie – 1 (dotată cu 2 maşini de spălat automată, rafturi pentru lenjerii, 2 căzi  de baie , mese de călcat, 2  maşini 

de călcat cu aburi);  

  - Depozit inventar moale – 1(dotat cu rafturi pentru depozitarea păturilor, lenjeriilor, pilotelor, feţelor de  

masă, fişet metalic) ; 

- Arhiva – 1(dotată cu rafturi pentru depozitarea documentelor de evidentă şcolară, contabilă); 

- Atelier – 1 (dotat cu aparatură specifică întreţinerii spaţiului şcolar). 

- Curtea de joacă – dotată cu jocuri de curte şi groapă de nisip. 

- Fonduri băneşti extrabugetare – din alocaţia de hrană de la părinţi şi din Asociașia Părinșilor. 

UTILITĂŢI  

Unitatea este racordată la sistemul electric, gaz metan şi canalizare. Sistemul de încălzire este cu centrală proprie. 

Sistemul de securitate şi apărare PSI este compus din 6 hidranţi, sistem de alarmă, sistem de iluminare în cazul 

calamităţilor, interfon. Grădiniţa este conectată la internet. Clădirea şi terenul aferent acesteia aparţin domeniului 

public. Unitatea are autorizaţie sanitară  de funcţionare  şi este înregistrată la DSP Brăila. 
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                Graficul nr. 1 

 
Mediul de provenienţă al copiilor :  

 

- 20% familii cu pregătire superioară  

-  65% familii cu pregătire medie 

- 15% familii cu pregătire generală  

 

 

 

Ocupaţia părinţilor: muncitori, funcţionari publici, cadre didactice, şomeri 

Ambianţa în familie : - bună, cu interes crescut pentru educaţie în grădiniţă.       

Calitatea personalului didactic :  

- 8 profesori pentru învăţământul preşcolar din care 4 cu grad didactic I şi 3 cu grad didactic II și 1 debutant 

- 9 educatoare din care 6 educatoare cu o experienșă de peste 30 de ani. 

- 13 educatoare au parcurs modulul I şi II  în aplicarea alternativei „Step by step”  
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- 3 educatoare au participat la cursuri de formare şi de perfecţionare în domeniul managerial şi 14 educatoare au 

participat la cursuri de formare în domeniul profesiei. 

-  Personal didactic auxiliar: 

- administrator financiar- studii superioare, perfecţionare în domeniul financiar- contabil 

                            - administratorul financiar de patrimoniu – studii superioare  

         - secretar – studii superioare – perfecţionare în domeniul profesiei 

         - îngrijitoare grupă învășământ preșcolar :1 cu studii medii și 5 cu studii generale. 

Personal nedidactic: 

                             - muncitorul calificat cu studii medii – 1  

   - bucătarii au pregătire şi experienţă în domeniu de peste 10 ani - 1 

                              - Tot personalul nedidactic a parcurs cursuri de igienă. 

 

Relaţii interpersonale bazate pe colaborare, deschidere şi comunicare. 
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Comunicarea, munca în echipă, spiritul de competiţie, toleranţa, receptivitatea la nou, rezistenţa la efort, 

şi armonia la nivelul tuturor categoriilor de personal între educatoare-copil, educatoare-părinţi, între director 

şi tot personalul, reprezintă cultura organizaţiei Grădiniţei nr. 39 Brăila 

 
Valorile dominante sunt:  

- spaţiul educativ „vorbeşte” preşcolarului prin ceea ce îi oferă ca posibilităţi de acţiune şi experienţă 

- încredere şi respect faţă de profesie, copii, părinţi, colegi şi colaboratori 

- creativitate, receptivitate şi interes pentru nou 

- munca în echipă, cooperare şi dorinţă de afirmare  

- crearea unui climat pozitiv în activitate 

Regulamentul de ordine interioară, fişele postului pentru toate categoriile de personal, reglează aceste relaţii. 

Ca modalităţi de comunicare sunt întâlniri săptămânale, lunare, panouri de afişaj, instruiri pe compartimente. 

Managementul şcolar : 

Directorul unităţii : - studii superioare, grad didactic I, 

       - a participat la cursuri de perfecţionare în domeniul specialităţii şi cursuri de management 

    -  membră în Consiliul Consultativ al specialităţii . 

     Directorul grădiniţei  ascultă sugestiile oamenilor, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi îi încurajează (în special 

pe cei tineri) le respectă competenţa, face aprecieri obiective la adresa acestora şi evită un control birocratic .  
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- a iniţiat şi dezvoltat activităţi de parteneriat cu alte grădiniţe din ţară şi străinătate, cu comunitatea locală.  

 Toate acestea reflectă o atmosferă pozitivă atât în activităţile instructiv-educative cât şi în conduita oamenilor.   

 Unitatea funcţionează după un plan managerial propriu. 

 Cultivând o nouă filozofie a educaţiei, ne asumăm responsabilitatea viitorului. „Mai binele” fiecărui copil va aduce 

„mai binele” comunităţii de azi şi de mâine. 
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Grădiniţa este situată în cartierul Viziru I, str. Aleea Creşei, Nr. 1,  Brăila. 
 

Populaţia locuieşte la bloc. 
 

Numărul de familii din circumscripţia şcolară – 4.500 din care populaţie activă peste 50%, restul sunt pensionari 
sau şomeri. 
 

În plan economic în zonă sunt 2 complexe comerciale mari, peste 6 magazine, saloane de coafură-manichiură, 
frizerii, farmacii, agenţii de voiaj, etc. 
 

Există solicitări din partea părinţilor pentru înscrierea copiilor de 2/5 ani la program prelungit. 
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FACTORII POLITICO – LEGALI:  
 
 M.E.N.C.ș. a elaborat legi şi acte normative care urmăresc asigurarea calităţii în educaţie – Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011 . 

 Programe derulate de M.E.N.C.ș. privind îmbunătăţirea accesului la educaţie şi dezvoltarea unei bune comunicări 

între toţi factorii educaţionali. 

 Legea învăţămantului sprijină alternativele educaţionale. 

 Sistem nou de finanţare şi administrare a unităţilor de învăţămant preuniversitar – costul pe elev. 

 Noul sistem de finanţare nu a prevăzut o normare corespunzătoare a personalului nedidactic şi a grupei de 

antepreşcolari.  

 
 
FACTORI ECONOMICI: 
 Veniturile familiilor sunt bune şi satisfăcătoare. 

 Număr redus de instituţii cu caracter economic în zonă. 

 Fluctuaţie de familii tinere care se mută în blocurile din zonă. 

 Existenţa unor familii cu 2-3 copii şi venituri foarte scăzute care reprezintă cazuri sociale. 
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FACTORI SOCIALI:  
 Rata natalităţii bună. 

 Rata şomajului este mică şi predomină în rândul bărbaţilor. 

 Părinţi care lucrează în străinătate şi copii în grija bunicilor. 

 Copii luaţi în plasament familial . 

 Dinamica populaţiei şcolare este bună. 

 
FACTORI TEHNOLOGICI: 
 Nu există o altă instituţie preşcolară cu program prelungit care aplică alternativa educaţională „Step by step”în 

zonă.  

85% din familii au calculatoare şi aparatură electronică. 

 I.S.J.Brăila, C.C.D. Brăila, C.E.D.P. „Step by step” Bucureşti oferă modalităţi de perfecţionare la solicitările 

cadrelor didactice şi didactic auxiliar. 

FACTORI ECOLOGICI :  
 Activitatea grădiniţei nu afectează mediul. Toate deşeurile de hartie, plastic, menajere au containere şi sunt ridicate 
la timp  de firme specializate. 
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C U R R I C U L U M 
Tabelul nr. 1 

S - PUNCTE TARI W- PUNCTE SLABE  
S1.- Structura organizaţională actuală permite un proces educaţional 
eficient . 
S2.- Se aplică metodologia „Step by step” la 8 grupe . 
S3.- Oferta educaţională şi extraşcolară variată.  
S4.- Aplicarea strategiilor moderne în activitatea la clasă – 90%. 
S5.- Proiecte naţionale în derulare . 
S6.- Existenţa documentelor şi a auxiliarelor curriculare, scrisori 
metodice, ghiduri, reviste de specialitate. 
S7 - Rezultate bune şi foarte bune ale copiilor la diferite concursuri locale 
şi naţionale. 

W.1- Implicarea insuficientă şi frica de responsabilitate a unor cadre 
didactice. 
W.2 – Nu există spaţiu pentru desfăşurarea activităţilor de educaţie fizică, 
recreative şi opţionale de dans. 
W3. – Strategiile moderne nu sunt aplicate de toate cadrele didactice în 
mod ritmic. 
W4. -   Solicitările părinţilor privind activităţile opţionale nu au fost 
rezolvate (artă păpuşărească, teatru pentru copii). 
 

O - OPORTUNITĂŢI T- AMENINŢĂRI 
O1. – Îmbunătăţirea imaginii pozitive a unităţii pe plan local . 
O2. – Perfecţionarea personalului grădiniţei . 
O3. - Există instituţii care pot fi resurse în vederea diversificării ofertei 
educaţionale. 
 
  

T1. – Reticenţa unor factori educaţionali în desfăşurarea unor acţiuni 
extracurriculare şi extraşcolare . 
T2. – Organizarea în aer liber a mai multor acţiuni cu copiii în anotimpul 
rece este împiedicată de părinţi, motivand îmbolnăvirea acestora. 
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Tabelul nr. 2                                                                                            Graficul nr. 2 

S W 
 Pondere Punctaj Scor  Pondere Punctaj Scor 

S1 30 8 2,1 W1 20 4 0,8 
S2 20 5 1 W2 20 2 0,4 
S3 10 6 0,6 W3 10 3 0,3 
S4 10 4 0,4 W4 10 1 0,1 
S5 10 7 0,7     
S6 5 1 0,05     
S7 5 3 0,15     

5,0 1,6 
O T 

 Pondere Punctaj Scor  Pondere Punctaj Scor 
O1 20 3 0,6 T1 50 1 0,5 
O2 20 2 0,4 T2 50 2 1 
O3 10 1 0,1     

1,1 1,5 
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RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 
 

Tabelulu nr. 3 

S - PUNCTE TARI W- PUNCTE SLABE  
 
S1. -   Clădire proprie, imobil spaţios . 
S2. – Sălile de grupă sunt dotate cu mobilier adecvat  alternativei . 
S3. – Blocul alimentar este dotat şi amenajat corespunzător. 
S4. – Dotare cu mijloace audio-video, jocuri, jucării, calculatoare. 
S5. – Dotarea spălătoriei cu aparatură modernă. 
S6. – Existenţa bibliotecii şcolare dotată cu carte didactică preşcolară. 
 

 
W1. – Săli de grupă cu triplă funcţionalitate . 
W2. – Echipamente cu grad de uzură ridicat în blocul alimentar. 
W3. -  Inexistenţa unei săli de mese şi a unui dormitor pentru odihna 
copiilor. 
W4. – Curtea de joc neasigurată . 
W5. -  Lipsa unei săli pentru activităţile recreative. 
W6. -  Plata ajutorului de educatoare. 
W7. – Grupuri sanitare necorespunzătoare pentru copiii de 2/3 ani.  
 

O – OPORTUNITĂŢI T- AMENINŢĂRI 
 
O1. M.E.N.C.Ș. oferă surse financiare pentru dotare cu mobilier şi 
extinderea clădirilor . 
O2. – Programe de finanţare pe bază de proiecte . 
O3. – Sensibilizarea unor instituţii economice care să sponsorizeze 
iniţiativele grădiniţei. 
O4. – Veniturile familiilor sunt bune. 
 

 
T1. – Nealocarea fondurilor de către M.E.N.C.Ș. la timp. 
T2. – Proiectul de buget să nu fie acceptat de Primărie. 
T3. – Proiectele cu finanţare depuse să nu fie acceptate. 
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Tabelul nr. 4                                                                                                Graficul nr. 3 

S W 
 Pondere Punctaj Scor  Pondere Punctaj Scor 

S1 30 6 1,8 W1 30 7 2,1 
S2 30 5 1,5 W2 20 5 1 
S3 10 4 0,4 W3 20 6 1,2 
S4 20 3 0,6 W4 10 4 0,4 
S5 5 2 0,1 W5            10 3 0,3 
S6 5 1 0,05 W6 5 2 0,1 

    W7 5 1 0,05 
4,45 5,15 

O T 
 Pondere Punctaj Scor  Pondere Punctaj Scor 

O1 20 4 0,8 T1 30 1 0,3 
O2 20 3 0,6 T2 40 3 1,2 
O3 10 2 0,2 T3 30 2 0,6 
O4 10 1 0,1     

1,7 2,1 
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RESURSE UMANE 
 

Tabelul nr. 5 

S - PUNCTE TARI W- PUNCTE SLABE  
 
S1. – Personal didactic cu grade didactice, foarte bine pregătit, format în 
aplicarea alternativei educaţionale „Step by step”. 
S2. – cadre didactice care îşi completează studiile prin înscrierea la grade 
didactice. 
S3. – 90% din personal a participat la cursuri de perfecţionare şi formare 
proprie. 
S4. – Personal didactic auxiliar şi nedidactic pregătit şi bine format. 
S5. – 60% din personalul grădiniţei au gradaţii de merit. 
S6. – Planul de şcolarizare realizat. 
S7. -  3 persoane abilitate în scrierea de proiecte cu finanţare. 
S8. – Stabilitatea personalului didactic. 
 

 
W1. – Cadre didactice valoroase care mai au 1-4 ani până la pensionare.  
W2. – Cadre didactice care nu-şi valorifică experienţa prin editarea unor 
auxiliare didactice şi a unor lucrări metodice. 
W3. – Abilităţile  dobandite la cursurile de perfecţionare nu sunt utilizate 
în totalitate de fiecare cadru didactic . 
W4. – Personalul nedidactic este insuficient . 
W5. -  Nu este asigurată paza grădiniţei. 
 

O - OPORTUNITĂŢI T- AMENINŢĂRI 
 
O1. – Metodologia privind mişcarea personalului didactic sprijină selecţia 
cadrelor în judeţele descentralizate. 
O2. - Cursuri de formare organizate de C.C.D.   
O3. -  Proiecte educaţionale cu finanţare externă care stimulează şi 
valorifică potenţialul creativ şi abilităţile personalului . 
O4. – Dinamica populaţiei şcolare este bună. 
 

 
T1. – Solicitările pentru frecventarea grădiniţei cu program prelungit 
peste capacitate nu pot fi satisfăcute . 
T2. – Cursurile de formare cu plată nu vor putea fi urmate de unele 
educatoare cu venituri mici, unici întreţinători . 
T3. -  Normarea personalului nedidactic nu se va îmbunătăţi datorită lipsei 
de receptivitate a factorilor de decizie.  
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Tabelul nr. 6                                                                                                 Graficul nr. 4 

S W 
 Pondere Punctaj Scor  Pondere Punctaj Scor 

S1 30 8 2,4 W1 10 2 0,2 
S2 15 6 0,9 W2 5 1 0,05 
S3 15 7 1,05 W3 15 3 0,45 
S4 10 5 0,5 W4 20 5 1 
S5 5 2 0,1 W5           20           4       0,8 
S6 5 1 0,05     
S7 10 3 0,3     
S8 10 4 0,4     

5,7 2,5 
O T 

 Pondere Punctaj Scor  Pondere Punctaj Scor 
O1 20 4 0,8 T1 50 3 1,5 
O2 20 3 0,6 T2 20 1 0,2 
O3 10 2 0,2 T3 20 2 0,4 
O4 10 1 0,1     

1,7 2,1 
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RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT 
 

Tabelul nr. 7 

S - PUNCTE TARI W- PUNCTE SLABE  
 
S1.- Proiecte naţionale şi locale în care este implicată grădiniţa. 
S2.- Activităţi de educare a părinţilor desfăşurate în unitate de instructorii 
de părinţi. 
S3. – Implicarea familiilor în activitatea grădiniţei. 
S4. – Parteneriate încheiate cu instituţiile educative locale . 
 
 

 
W1. – Număr mic de educatoare care s-au perfecţionat în managementul 
proiectelor.  
W2. – Reprezentanţii  Consiliului Local şi Primărie, membrii în Consiliul 
de Administraţie, au o implicare scăzută în problemele grădiniţei. 
W3. – Interes scăzut al unor educatoare în derularea proiectelor şi 
parteneriatelor. 
W4. – Lipsa de finanţare a unor proiecte .  
 

O - OPORTUNITĂŢI T- AMENINŢĂRI 
 
O1- I.S.J. Brăila, ANPCDEFP Bucureşti oferă informaţii şi consiliere 
despre modul de realizare al proiectelor  
O2. – Instituţiile furnizoare de educaţie de la nivel local naţional şi 
internaţional sunt deschise cooperării 
O3. – Facilitatea de a comunica cu viitorii parteneri pe internet 
O4. – Sprijin logistic în realizarea proiectelor de granturi de către 
organisme abilitate din cadrul conducerii locale 
O5.- Organizarea de cursuri de formare, informare a personalului din 
învăţămant pe diverse teme de cooperare 
 

  
T1. – Posibilitatea ca proiectele depuse să nu fie acceptate de 
ANPCDEFP Bucureşti sau Primărie. 
T2. – Neimplicarea partenerilor în realizarea obiectivelor proiectelor. 
T3. – Renunţarea posibililor parteneri la proiecte. 
T4. – Reticenţa unor persoane din grădiniţă la punerea în practică a 
proiectelor. 
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Tabelul nr. 8                                                                                              Graficul nr. 5 

S W 
 Pondere Punctaj Scor  Pondere Punctaj Scor 

S1 15 2 0,3 W1 30 2 0,6 
S2 20 3 0,6 W2 10 3 0,3 
S3 30 4 1,2 W3 20 1 0,2 
S4 20 1 0,2 W4 40 4 1,6 

2,3 2,7 
O T 

 Pondere Punctaj Scor  Pondere Punctaj Scor 
O1 30 5 1,5 T1 30 4 1,2 
O2 30 4 1,2 T2 30 3 0,9 
O3 20 3 0,6 T3 20 1 0,2 
O4 10 2 0,2 T4 15 2 0,3 
O5 10 1 0,1     

3,6 2,6 

 
 
 

 
 
 
 

 

Tabelul nr. 9 
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O grădiniţă modernă şi performantă la standarde europene. 
 

 

 

 

 

 
Ca instituţie de învăţământ preuniversitar şi ca unitate prestatoare de servicii educaţionale către comunitate, 

Grădiniţa cu program prelungit nr.39 Braila s-a înscris încă de la început în tradiţia învăţământului românesc, cultivând 
valorile democraţiei, contribuind la păstrarea identităţii în comunitate. 

În contextul actualei reforme a sistemului de învăţământ preuniversitar unitatea îşi asumă următoarele misiuni 
educaţionale : 

- crearea unui mediu educaţional adecvat jocului şi învăţării care să răspundă potenţialului, disponibilităţilor şi 

nevoilor copilului preşcolar sub îndrumarea atentă a echipei de educatoare formate în aplicarea alternativei educaţionale 

”Step by step”, perfecţionate continuu în raport cu schimbările ce apar în politica şcolară 

- crearea un climat de siguranţă fizică şi psihologică pentru toţi copiii indiferent de religie, etnie, situaţie socială sau 

materială, 
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        - ofertă educaţională competitivă care să încurajeze talentele, să ofere şanse fiecărui copil pentru           

adaptarea la viaţa şcolară şi socială,  

         - echipă de cadre didactice calificate cu ataşament faţă de copii, cu respect faţă de profesie, cooperantă,  creativă şi 

cu dorinţă de afirmare, 

         - sprijin pentru copii în susţinerea propriilor curiozităţi şi cunoaşteri, 

         - respectarea ritumului propriu de dezvoltare al fiecărui individ – element esenţial în formarea personalităţii  

         - simbolul grădiniţei va fi căsuţa care va oferi o ambianţă ca acasă, afecţiune, înţelegere pentru ca  aceşti copii să 

crească sănătoşi şi plini de iubire. 
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 Din analiza SWOT rezultă că putem atinge obiectivele strategice pe care ni le propunem şi în acelaşi timp, să 

evităm consecinţele nedorite datorate ameninţărilor. 

 Grădiniţa nr.39 Brăila îşi propune pentru fiecare segment al activităţii educaţionale o serie de obiective strategice 

specifice cât şi modalităţi de realizare a acestora pe termen mediu. 

  

1. CURRICULUM  

OBIECTIVE STRATEGICE : 

* Aplicarea în actul didactic a metodelor participativ-active și a strategiilor didactice centrate pe copil. 

* Diversificarea serviciilor educaţionale prin  continuarea proiectului  “Un start bun în viașă“ ce vizează educaţia 

timpurie . 

*Stimularea și participarea cadrelor didactice la manifestări știinșifice și de perfecșionare. 

* Susţinerea şi promovarea diferitelor inovaţii şi practici educaţionale. 
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MODALITĂŢI DE REALIZARE : 

• Axarea procesului educaţional pe aspectul formativ, bazat pe dezvoltarea personalităţii copilului, a iniţiativei şi a 

capacităţilor intelectuale ale acestora . 

• Promovarea unor grupe în cadrul proiectelor de dezvoltare timpurie care să cuprindă şi copiii defavorizaţi social. 

• Stimularea şi motivarea cadrelor didactice în elaborarea unor materiale auxiliare cu impact asupra personalului 

didactic debutant.  

• Perfecţionarea continuă a personalului didactic. 

 

2.RESURSE UMANE : 

Resursele umane din Grădiniţa nr.39 Brăila sunt considerate ca o resursă strategică, urmărindu-se  

stabilitatea cadrelor didactice, selecţia personalului administrativ, perfecţionarea personalului angajat, astfel încât să 

poată fi realizate servicii educaţionale de un bun nivel calitativ. 

Structura personalului organizaţiei pe funcţii şi grade didactice se prezintă astfel : 
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         Graficul nr.6 
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Graficul nr.7 

 

 

 

 

 

 La nivelul cadrelor didactice se constată un număr mare de educatoare cu grad didactic I, fapt ce asigură o 

premisă bună pentru desfăşurarea unor activităţi educaţionale şi obţinerea unor rezultate de calitate. 
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OBIECTIVE STRATEGICE: 

• Stimularea şi participarea cadrelor didactice la manifestări ştiinţifice şi de perfecţionare. 

• Asigurarea unui climat de lucru care să stimuleze performanţa profesională. 

• Perfecţionarea sistemului de autoevaluare internă, în contextul strategiei calităţii. 

• Eliminarea mentalităţii protective la promovarea în posturile manageriale şi la obţinerea gradaţiei de merit. 

• Recunoaşterea performanţelor profesionale . 

• Perfecţionarea permanentă a angajaţilor. 

 

MODALITĂŢI DE REALIZARE:  

• Utilizarea eficientă a resurselor umane. 

• Creşterea autonomiei decizionale a responsabililor comisiilor şi compartimentelor din unitate. 

• Realizarea unor schimburi de experienţă între unităţi de acelaşi tip. 

• Creşterea gradului de responsabilitate prin motivare. 

• Optimizarea comunicării interne. 

• Încurajarea performanţelor individuale. 

• Valorificarea competenţei şi experienţei cadrelor didactice de prestigiu. 
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3. RESURSE MATERIALE  

 Realizarea obiectivelor prevăzute în planul de dezvoltare pe termen mediu al Grădiniţei nr.39 Brăila este posibilă 

numai prin asigurarea unei baze materiale optime care să permită calitate şi eficienţă în procesul educaţional. 

 Din cele prezentate se constată că unitatea dispune de o bază materială bună, care în viitorul apropiat va deveni 

foarte bună. 

OBIECTIVE STRATEGICE: 

• Realizarea unor materiale didactice la nivel european. 

• Aducerea grupurilor sanitare la nivelul categoriilor de vârstă existent în grădiniţă. 

• Realizarea lucrărilor de reparaţii la cladire, mansardare şi amenajarea curţii de joacă . 

• Realizarea unor condiţii optime de sănătate şi securitate în muncă pentru întreg personalul. 

MODALITĂŢI DE REALIZARE :  

• Intensificarea colaborării cu Comunitatea Locală. 

• Realizarea unor colaborări cu ONG-uri. 

• Menţinerea în bune condiţii a bazei materiale existente. 

• Colaborarea cu Comitetul reprezentativ al părinţilor și cu Asociașia Părinșilor . 
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4.RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT  

 

 Relaţia grădiniţă – familie – comunitate locală s-a remarcat printr-o colaborare benefică pentru toate părţile. 

Grădiniţa este sprijinită de Comitetul reprezentativ al părinţilor în multe probleme administrative şi proiecte 

educaţionale, de comunitatea locală  în probleme de reparaţii şi întreţinere a clădirii, în dotare cu mobilier şcolar, iar 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila ne-a asigurat dotarea cu material didactic . 

 Schimbările survenite datorită reformei educaţionale le vom avea în vedere în implicarea mai mare a familiei şi a 

comunităţii locale în viaţa grădiniţei. 

 

 OBIECTIVE STRATEGICE : 

· Intensificarea participării grădiniţei  în diferite proiecte locale, naţionale şi internaţionale. 

• Extinderea şi diversificarea colaborării cu familia, comunitatea locală, ONG-urile. 

• Aprofundarea relaţiilor cu Comitetul reprezentativ al părinţilor și Asociașia Părinșilor. 

• Diversificarea ofertei educaţionale extraşcolare în concordanţă cu solicitările familiilor copiilor. 
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MODALITĂŢI DE REALIZARE: 

· Perfecţionarea parteneriatului grădiniţă – familie – comunitate . 

· Derularea unor activităţi comune cu familia, pe diferite teme, în care să se valorifice profesionalismul şi experienţa 

unor părinţi. 

· Prezentarea semestrială a raportului activităţii desfăşurate în grădiniţă părinţilor. 

· Participarea copiilor la activităţile iniţiate de comunitatea locală. 

· Sondarea permanentă a opiniei familiei cu privire la actul educaţional şi la imaginea grădiniţei. 

· Derularea unor proiecte în care să fie implicate atât familia cât şi comunitatea. 
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5. MANAGEMENTUL  

 Fundamentul actului managerial constă în organizarea structurală prin care se realizează şi se dă viaţă, se 

eficientizează toate obiectivele strategice majore şi operaţionale. 

 Organizarea trebuie sa asigure strategii flexibile capabile să facă faţă schimbărilor generate de un mediu extern 

dinamic.Organizarea structurală presupune o cultură organizaţională stabilă, perfecţionarea personalului angajat şi 

participarea activă şi conştientă a întregului personal la realizarea obiectivelor propuse. Organigrama reflectă 

structura organizaţională, relaţiile manageriale, puterea decizională, responsabilităţile şi competenţele fiecărui 

angajat. 

 Stilul de management practicat este cel democratic, participativ şi cel al delegării de competenţă. 

 Problemele administrative, nedegrevarea directorului, frica de responsabilitate a unor cadre didactice şi 

problemele birocratice ocupă o pondere mare din timpul managerului care face ca actul managerial să se desfăşoare 

cu multă greutate, toată responsabilitatea fiind pe umerii directorului. 

  

 OBIECTIVE STRATEGICE: 

·   Practicarea unui management participativ – activ şi a delegării de competenţă, prin creşterea responsabilităţii. 

• Perfecţionarea managementului strategic şi al riscului. 
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• Promovarea calităţii actului managerial. 

• Evaluarea corectă a performanţelor profesionale. 

• Perfecţionarea managerială decizională prin asumarea responsabilităţii. 

 MODALITĂŢI DE REALIZARE: 

• Implementarea unui control eficient şi responsabil. 

• Redefinirea şi reconsiderarea fişei postului pentru toţi angajaţii. 

• Gestionarea corectă a resurselor financiare şi atragerea de fonduri extrabugetare. 

• Promovarea în funcţii de răspundere a personalului ce dovedeşte calităţi manageriale. 

• Sprijinirea actului de descentralizare decizional. 

• Reactualizarea Regulamentului de ordine interioară. 

• Generalizarea utilizării calculatorului. 
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Elementele definitorii pentru indicatori sunt: 

- cantitatea 
- calitatea  
- timpul. 
 

1. Criterii curriculare: 
a) Model educaţional nou, atractiv şi flexibil, 
b) Creşterea numărului de activităţi opţionale şi extracurriculare. 
 

2. Criterii socio – umane: 
a) Pregătirea foarte bună a personalului , 
b) Iniţiativă, creativitate şi originalitate în actul didactic, 
c) Asumarea responsabilităţii în realizarea obiectivelor propuse, 
d) Asigurarea unei educaţii inclusive (integrarea copiilor cu dizabilităţi). 
 

3. Criterii economico - financiare: 
a) Încadrarea lucrărilor în fondurile bugetare alocate, 
b) Surse extrabugetare atrase . 
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4. Criterii de dezvoltare a bazei materiale : 
a) Creşterea cantităţii şi calităţii materialului didactic confecţionat sau achiziţionat, 
b) Finalizarea lucrărilor de  reparaţii, 
c) Achiziţionarea echipamentelor şi a mijloacelor didactice şi tehnice . 

 
 
5.  Criterii de calitate : 

a) Obţinerea de rezultate foarte bune cu copiii, 
b) Dimensionarea eforturilor umane şi financiare în vederea realizării obiectivelor proiectului, 
c) Distribuirea în mod echitabil a costurilor şi beneficiilor, 
d) Rezultatele proiectului să satisfacă nevoile, preferinţele tuturor factorilor educaţionali din proiect. 

 
6. Criterii manageriale : 
     a)   Diagnoza şi prognoza de calitate. 
     b)   Planificare adecvată.  

c) Strategiile elaborate şi implementate adecvat. 
d) Organizare flexibilă. 
e) Realizarea parteneriatelor cu finalităţile stabilite. 

 
MONITORIZAREA  se va face pe baza unei grile care va cuprinde : 

  -   desfăşurarea activităţilor prevăzute în proiect,  
-   modul în care acţionează participanţii la proiect, 
- asumarea responsabilităţii , 
- comunicarea între partenerii participanţi la proiect , 
- folosirea resurselor prevăzute în proiect , 
- problemele care apar şi soluţiile depistate pentru rezolvarea lor. 
 

Pe baza grilei de evaluare se va avea în vedere factorii care au produs disfuncţii sau care au fost favorabili realizării  
obiectivelor proiectului: 

- disfuncţii financiare, 
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- supraaglomerarea unor persoane, 
- dezinteres, neîncredere, respingere din partea unor persoane,  
- reacţii pozitive din partea copiilor, părinţilor, comunităţii, 
- continuitatea parteneriatelor încheiate . 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derularea proiectului şi rezultatele sale vor fi cunoscute de către beneficiari, comunitate 

şi alţi factori interesaţi prin: 

   - afişarea misiunii, viziunii şi a obiectivelor strategice, 

  - afişarea rezultatelor obţinute, 

  - în reuniunile anuale ale beneficiarilor proiectului, 

  - în întâlniri de lucru cu scop de evaluare şi monitorizare.  
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DISPOZIŢII FINALE  

 După avizarea în cadrul Consiliului profesoral şi aprobarea în Consiliul de Administraţie, prezentul plan de 

dezvoltare pe termen mediu al Grădiniţei cu program prelungit nr.39 Brăila va constitui un document de bază şi 

obligatoriu pentru elaborarea celorlalte documente manageriale anuale, ce privesc activitatea curentă. 

  

 

 

„ O administraţie sănătoasă este dominată  de trei reguli: să-ţi alegi oameni 

potriviţi, să le spui să nu lucreze de mântuială şi să-i sprijini neîncetat. Alegerea 

oamenilor potriviţi este cea mai importantă”. 

             Adlai E. Stevenson 

 




