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PROIECTUL PLANULUI DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 

2020-2024 
 
 

 
 

Sloganul grădiniței 

 

“Educaţi copilul în aşa fel încât să poţi privi cu seninătate, cu siguranţă şi fără teamă în ochii 

adultului de mâine.”(J. Walberg) 

 

 

 

Argument 

 

         Educația începe chiar înainte de naştere şi continuă pe tot parcursul vieții. Educația este, 

deci, o călătorie la fel de lungă ca viața, iar primii paşi ai acestui drum important pentru fiecare din 

noi începe cu educația timpurie. Cercetările din ce în ce mai numeroase privind educația timpurie 

subliniază importanța deseori ignorată a acestei etape fundamentale în formarea şi dezvoltarea 

viitorului adult. Educatorii, psihologii, medicii, economiştii, sociologii şi alți specialişti din 

diferite domenii explică importanța dezvoltării, educației şi stimulării timpurii a copilului, această 

etapă putând prefigura întreaga evoluție ulterioară a vieții adulte a copilului. Cercetările din 

domeniu ne arată în acelaşi timp că importanța educației timpurii merge dincolo de copil şi familie 

şi are un impact însemnat în dezvoltarea economică a unui stat, iar investiția în dezvoltarea şi 

educația timpurie a copilului este într-o relație directă cu creşterea economică. În perioada 2007-

2009 a fost realizat documentul RFDIT (cu validare națională), care a generat un cadru coerent 

pentru elaborarea curriculumului, programelor de pregătire inițială şi continuă a resurselor umane 

şi de elaborare a standardelor de calitate 

         Dinamica societăţii de astăzi implică în mod necesar viziune, prognoză şi diagnoză, astfel 

încât conceperea riguroasă a Planului de Dezvoltare Instituţională (PDI) presupune atingerea 

performanţei la nivelul Grădiniței cu P.P. Căsuța cu Povești Zalău în perioada 2020 – 2024. 

Proiectul de dezvoltare instituțională are o importanță deosebită, deoarece concentrează 

atenția asupra finalităților educaționale, asigurând concentrarea tuturor domeniilor funcționale ale 

managementului (curriculum, resurse umane, material-financiare, relații sistemice și comunitare) 

și asigură coerența strategiei pe termen lung a grădiniței. Întocmirea Proiectul planului de 

dezvoltare instituțională s-a realizat plecând de la o radiografie realistă asupra mediului extern în 

care activează instituţia de învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern şi prin consultarea 

părților interesate, ținându-se cont de factorii care influențează eficiența activității educaționale. 

         S-au reformulat ţintele strategice pentru perioada avută în vedere, pentru ca Planul de 

Dezvoltare Instituţională 2020-2024 să răspundă la nevoile grădiniței şi să reflecte modificările 

legislative, cerințele societății actuale și valorile europene. 

 

Context legislativ: 

Prezentul Proiect de Dezvoltare Instituţională a fost conceput pe baza următoarelor documente: 

❖ Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
❖ OMEN nr. 5447/09.09.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

învăţământului preuniversitar; 

❖ Legea nr.87/2006 pentru aprobarea O.U.G.nr.75/2005 privind asigurarea calității în educație; 

❖ Ordinul nr. 5233/2008 privind aprobarea Curriculumului pentru educația timpurie a copiilor 

cu vârsta cuprinsă între naștere și 6/7 ani – inclusiv o propunere de curriculum pentru copiii 

sub 3 ani; 

❖ Reperele fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 

naştere şi 7 ani (OM  3851 / 2010); 

❖ Standarde de calitate pentru învățământul preșcolar  (OM 4688 / 29.06.2012) 

❖ H.G. 139/2008 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii cadru a 

descentralizării 195/2006; 



❖ Hotărârea de Guvern nr. 2192/30.11.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; 

❖ Hotărârea nr. 1217/2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea 

incluziunii sociale în Romania. 

❖ Hotărârea de guvern 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referintă şi a indicatorilor 

de performantă pentru evaluarea şi asigurarea calitătii în învătmântul preuniversitar; 

❖ OM 3580/17.05.2010 -”Standardele privind materialele de predare învătare în educaţia 

timpurie”; 

❖ OM 3581/17.05. 2010 – „Normativ de dotare minimală pentru serviciile de educaţie timpurie 

a copilului de la 3 la 6/7 ani”. 

❖ Metodologii și ghiduri emise de Ministerul Educației 

 

 

I. DATE GENERALE DE PREZENTARE :  

I.1. Prezentarea grădiniței 

Grădiniţa cu Program Prelungit „Căsuța cu Povești” Zalău este o instituţie de învăţământ 

preşcolar care este recunoscută şi apreciată pentru calitatea relaţiilor interumane stabilite între 

educatoare, educatoare – copil, educatoare- părinţi, dar şi pentru calitatea actului educativ.  

Scopul grădiniţei este de a asigura un mediu care să permită copiilor să se dezvolte în ritm 

propriu, integrat într-un program educaţional personalizat.  Grădiniţa cu Program Prelungit „Căsuța 

cu Povești” Zalău și-a dobândit statutul de instituție reprezentativă pentru învățământul preșcolar 

din Municipiul Zalău printr-o ofertă educațională modernă, adaptată programului psiho -educațional 

personalizat pentru fiecare copil. 

 

 

I.2. Scurt istoric al grădiniței: 

Grădinița cu Program Prelungit ,,Căsuța cu Povești” Zalău a fost înființată în anul 1976 și 

proiectată pentru o capacitate de 240 de preșcolari. Pe parcursul anilor grădinița a evoluat,  calitatea 

actului  educațional  a crescut la fel și îmbunătățirea dotărilor materiale.Până în anul 2014 grădinița 

se numea Grădinița cu P.P. Nr.10 Zalău, iar din 2015, Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța cu 

Povești” Zalău. 

 

I.3. Elemente de identificare grădiniței: 

❖ Denumirea: Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța cu Povești” Zalău 

❖ Tipul: Grădiniță cu personalitate juridică PJ; 

❖ Forma de proprietate: publică; 

❖ Forma juridică: de stat; 

❖ Tip de învățământ: preșcolar; 

❖ Limba de predare: limba română; 

❖ Adresa: Str. Dumbrava, nr.1, Zalău, Sălaj; 

❖ Telefon și fax: 0360 404985  

❖ E- mail: gradinita10_2008@yahoo.com; 
❖ Siteul http://gradinitacasutacupovestizalau.ro  

I.4. Repere geografice 

         Situat în nord-vestul României, la trecerea dintre Carpaţii Estici şi Munţii Apuseni, judeţul 

Sălaj este cunoscut din vremuri străvechi ca Ţara Silvaniei, adică Ţara Pădurilor, cu o suprafaţă de 

3850 km şi având ca vecini la nord judeţele Satu-Mare şi Maramureş, la vest şi sud-vest judeţul 

Bihor iar la sud-est judeţul Cluj. Municipiul Zalău, care se găseşte în centrul judeţului pe valea cu 

acelaşi nume, este reşedinţa administrativă a Sălajului, este un centru industrial important al 

Sălajului. Ca rețea școlară, Municipiul Zalău, se poate mândri cu grădinițe, școli, licee și colegii 

recunoscute la nivel național și, unele, la nivel internațional. 



         Grădinița cu Program Prelungit ,,Căsuța cu Povești” Zalău este situată pe strada Dumbrava 

nr.1 în Municipiul Zalău, în apropierea Spitalului Județean de Urgență Zalău  și Catedrala Sf. Vineri 

Zalău.   

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ANALIZA DIAGNOSTICĂ: 

 

II.1. Diagnoza mediului intern  

Grădiniţa cu Program Prelungit „Căsuța cu Povești” Zalău are dotări la standarde ridicate, 

care vor fi îmbunătățite permanent. Unitatea funcționează într-o clădire având o suprafață utilă de 

4547 mp – cladire, 25000 mp – curte, este racordată la curent electric, canalizare, rețea de gaz,  

internet, are contract cu firma de salubrizare. Fiecare încăpere și spațiu din incinta grădiniței este 

dotat astfel încât să creeze un ambient plăcut copiilor, dar totodată și un climat educațional favorabil 

desfășurării unui învățământ de calitate. În ceea ce privește mijloacele de învățământ moderne, se 

pot enumera: calculatoare, aparatură de proiecție, copiatoare, imprimante,  fiecare sală de grupă 

fiind conectată la internet și cablu TV și se poate afirma că acestea sunt suficiente și permit o mai 

bună activitate a cadrelor didactice cu preșcolarii prin utilizarea TIC în și pentru activități. Spațiile 

educaționale sunt organizate pe centrele de interes conform nevoilor copiilor, dotate cu mobilier, 

materiale didactice, jucării. Activitățile în aer liber sunt organizate în curtea grădiniței, spațioasă și 

amenajată specific. 

 

II.1.1. Analiza de tip cantitativ 

 Resurse umane:  

     Preșcolari:  

În grădiniță sunt înscriși 207 copii (an școlar 2021-2022) repartizați în opt grupe, după cum 

urmează:  

➢ 4 grupe mici 

➢ 2 grupe mijlocii 

➢ 2 grupe mari 

 
 

      Personalul unității: 

a) Personal didactic: 

➢ Personal didactic 17 cadre didactice calificate 

➢ 1 consilier școlar 

➢ 1 logoped 

 

26
25

25

2526

26

27
27

Numărul preșcolarilor pe grupe

Grupa Albinuțelor ( mică)
Grupa isteților (mică)
Grupa Ștrumfilor
Grupa Hărniceii (mică)
Grupa Pitici Voinici (mijlocie)
Grupa Fluturașilor (mijlocie)
Grupa Prichindeilor (mare)



Nr. 

crt 

Categoria de cadre 

didactice 

Gr.I Gr. 

II 

Def. Deb. Încadrare Total 

1 Educatoare 12 2 2 - 15 titulari 

2 detașați  

17 

 

b) Personal didactic auxiliar: 

➢ Un admnistrator financiar 

➢ Un admninistrator patrimoniu 

c) Personal nedidactic: 

➢ 8 îngrijitoare  

➢ 3 bucătărese 

➢ 1 lenjereasă 

➢ 1 muncitor întreținere 

d) Asistentă medicală: 

➢ 1 asistentă medicală 

 

 Resurse materiale:  

➢ 8 săli de grupă; 

➢ 2 cabinete școlare cu dublă funcționare: (un cabinet logopedic/ cabinet de consiliere și 

bibliotecă/cabinet metodic;); 

➢ 2 coridoare mari; 

➢ un bloc alimentar, unde mâncarea este pregătită de personal calificat, cu un meniu 

diversificat, specific vârstei; 

➢ o spălatorie; 

➢ 4 grupuri sanitare pentru preșcolari și două pentru personal; 

➢ 2 birouri ( directoral și administrativ); 

➢ o curte generoasă, amenajată cu  bănci, scaunele din lemn, foișor, topogan, leagăne, 

balansoare.  

II.1.2. Analiza de tip calitativ 

 Mediul de provenienţă al preșcolarilor: 

         Mediul de provenienţă al preșcolarilor este cel urban, cupredonderență, deși avem și câțiva 

preșcolari care provin din mediul rural, făcând naveta zilnic. Nivelul de studii al părinţilor 

respectă, de asemenea, criteriul eterogenităţii, fiind atât mediu, cât şi superior. Ocupaţiile 

părinţilor reflectă nivelul de calificare şi sunt variate: muncitori calificaţi şi necalificaţi, angajaţi în 

sectoare diverse, agenţi de pază, poliţişti, preoţi, patroni de firme, medici, economişti, jurişti, 

învăţători/profesori, asistenţi sociali etc., desfăşurându-şi activitatea în societăți  cu capital de stat 

şi particular, instituţii , etc.). O parte dintre copii provin din familii biparentale, însă un procent de 

22,89 % provin din familii dezorganizate (familii monoparentale, familii în care cel puțin un 

părinte este plecat la muncă în străinătate). Din totalul copiilor înscriși 17  sunt altă etnie decît cea 

majoritară , iar un numar de 32 ( 16%) de preșcolari prezintă dificultăți de învățare, de relaționare 

și/sau cerinte educaționale speciale (CES). Majoritatea preșcolarilor provin din familii cu venituri 

mici și medii. 

 Calitatea informației la nivelul unității școlare: 

- Conținutul informației este oferită la timp, calculatoarele din fiecare grupă fiind legate în rețea 

cu cel din biroul directoral și fiecare grupă are creată o adresă de e-mail unde sunt transmise 

informațiile relevante pentru buna desfășurare a activității didactice; 

- Comunicarea are loc între toți membrii colectivului, fiind promptă și eficientă, pe grupurile de 

WhatsApp create în acest scop; 

- Comunicarea se realizează pe orizontală și pe verticală. 

 Calitatea managementului unității școlare:  



- Conducerea grădiniței este formată din director și Consiliul de Administraţie, compus din 7 

membri (conform R.O.F.U.I.P): director, 2 reprezentanți ai Consiliului profesoral, 1 

reprezentant al Consiliului Local, 1 reprezentant al Primăriei, 2 reprezentanți ai părinților. 

- Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității în învățământul preuniversitar are rol în asigurarea 

calităţii şi în evaluarea internă a calităţii educaţiei. Misiunea CEAC consta în crearea cadrului 

conceptual, normativ și funcțional adecvat asigurarii si îmbunătățirii calității educației în 

grădiniță.  

 

II.1.3.Analiza SWOT: 

Proiectul de dezvoltare instituţională al Grădiniței a fost realizat pe baza diagnozei şi analizei 

condiţiilor socio-economice, a nevoilor de educaţie existente la nivel local şi regional, a evoluţiei 

previzibile pe termen scurt şi mediu şi pe baza discuţiilor cu părinţii şi reprezentanţii comunităţii 

locale. Pentru a proiecta o viziune de ansamblu asupra Grădiniței am utilizat analiza SWOT, care 

funcționează ca o radiografie a unităţii şi evaluează în același timp factorii de influență interni și 

externi ai grădiniţei, precum și poziția acesteia în raport cu celelalte unităţi de învăţământ, cu 

scopul de a pune în lumină punctele tari și slabe ale grădiniţei, în relație cu oportunitățile și 

amenințările existente în acest moment la nivelul învăţământului românesc. 

Analiza SWOT se realizează pentru toate domeniile funcţionale şi anume: 

- Curriculum; 

- Resurse umane; 

- Resurse financiare şi materiale; 

- Relaţii sistemice comunitare și internaționale 

 

 Curriculum 

         Activitatea de organizare și desfășurare a procesului instructiv–educativ se desfășoară în 

conformitate cu politica educațională a Ministerului Educației. Proiectarea, organizarea şi 

desfaşurarea demersului didactic vor respecta legislaţia si actele normative cunoscute:  

- Legea educatiei nationale nr. 1/2011; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unitaţilor de invaţământ preuniversitar aprobat 

prin Oridnul 5447/2020; 

- Ordine, decrete, notificări, precizări şi decizii ale forurilor superioare; 

- Ordinul nr. 5233/2008 privind aprobarea Curriculumului pentru educația timpurie a 

copiilor cu vârsta cuprinsă între naștere și 6/7 ani – inclusiv o propunere de curriculum 

pentru copiii sub 3 ani; 

- Reperele fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă 

între naştere şi 7 ani (OM  3851 / 2010); 

Conţinuturile sunt cele recomandate de Ministerul Educației, în Curriculum pentru educație 

timpurie 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Activități educaționale centrate pe copil, prin 

adaptarea demersului educaţional la necesităţile 

indivi-duale ale fiecărui copil și preocuparea 

permanentă a educatoarelor pentru cunoaşterea 

copilului ca individualitate  

• Derularea unor programe educaţionale cu impact 

asupra educabililor , precum proiectul 

”STIMescu la muzeu”, proiectul ”Citește-mi 100 

de povești”, programul ”Școala Încrederii”, 

• Oferta CDȘ și a programelor educative, 

extrașcolare care conduc la personalizarea 

procesului instructiv-educativ, stabilite de 

comun acord cu părinții; 

• Implicarea unui număr mic de cadre 

didactice în elaborarea unor auxiliare 

curriculare, manuale şi mijloace de 

învăţământ omologate de ME ; 

• Sunt frecvente situațiile în care predomină 

utilizarea  metodelor tradiționale în 

detrimentul celor interactive , moderne. 

• Lipsa de experiență a cadrelor didactice în 

adaptarea curriculumu-uluila preșcolarii cu 

CES și/sau dificultăți de învățare, adaptat 

nevoilor reale ale copiilor. 

• Număr redus de activități sau proiecte 

bazate pe educația STEAM 



• Acces rapid la modificările, noutăţile şi 

documentele elaborate de Ministerul Educației 

referitoare la curriculum. 

• Imposibilitatea de a desfășura activități 

opționale de limba engleză și de a scrie 

proiecte de parteneriat Erasmus +, deoarece 

foarte puține cadre didactice cunosc limba 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Varietatea materialelor curriculare; 

• Gama variată de parteneriate cu instituții de 

învățământ care promovează activități de tip 

nonformal;  

• Respectarea posibilității copiilor /părinților de a 

alege activități în conformitate cu interesele lor; 

• Oferta de activități extracurriculare  

 

• Dificultatea aplicării unitare și coerente a 

curriculumului în contextul suspendării 

cursurilor față în față și trecerea în on-line 

(pandemia de COVID-19). 

• Costurile uneori prea mari ale ofertei de 

auxiliare de pe piață. 

 

 

 

 

 Resurse umane 

         Întreg personalul didactic al grădiniței are pregătire de specialitate, mareamajoritate având 

studii superioare ( licență, master și doctorat). În grădinița noastră se asigură condiţiile necesare 

perfecţionării permanente a personalului, după un program de lucru individualizat şi conform 

evaluărilor anuale. 

        Personalul administrativ sprijină desfăşurarea procesului instructiv-educativ in condiţii 

optime. 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Personal didactic calificat 100% , titulari în 

învățământ 95 % 

• Ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul I 

este de 76,6%, cu gradul II este de 11,7 %,  -  

• Ponderea cadrelor didactice cu gradație de merit 

este de 53 % 

• Realizarea planului de școlarizare 

• Formarea unor grupe de preșcolari omogene 

• Realizarea încadrării personalului didactic și 

nedidactic necesar funcționării grădiniței  

• Asigurarea continuității educatoarelor la grupe 

• Există o bună delimitare a responsabilităților 

cadrelor didactice, există comisii constituite pe 

diverse probleme; 

• Foarte puține cadre didactice cunosc o 

limbă de circulație internațională, 

• Număr redus de personal nedidactic 

• Conservatorismul şi rezistenţa la schimbare 

a unor cadre didactice privind aspecte 

precum utilizarea metodelor interactive și 

abordarea integrată a conținuturilor 

• Motivare preponderent extrinsecă pentru 

dezvoltare profesională (determinată însă și 

de factori externi ce țin de sistem), adesea 

fără acoperire în finalități; 

 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Finanțarea de la buget, parțială sau totală, a 

cursurilor de formare accesate de cadrele 

didactice sau personalul nedidactic/didactic 

auxiliar;  

• Posibilitatea accesării finanțărilor 

nerambursabile europene prin programul 

Erasmus + 

• Dorința cadrelor didactice de a se perfecționa 

• Organizarea unor schimburi de experienţă cu 

educatoarele de la alte grădiniţe din judeţ şi din 

ţară 

• Finanțarea per/copil conduce la supra-

aglomerarea grădinițelor, nerespectarea 

standardelor de funcționare, oboseala 

personalului, etc.;  

• Absența unor cursuri de formare specializate 

pe problematica învățării online, sincron și 

asincron, precum și a educației incluzive,  

adaptate vârstei preșcolare  

• Puține cursuri de pregătire a personalului 

nedidactic pentru atribuțiile specifice 

postului. 



• Realizarea feedback-ului informațional între 

părinți și educatoare; 

 

• Decalările calendarelor de mobilități în 

context COVID 

• Scăderea în timp a natalității 
 
 

 

 Resurse financiare și materiale 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Clădire special amenajată, destinată activității 

cu copii preșcolari și programului prelungit, 

încadrarea în normele de igienă 

corespunzătoare; 

• Curte special amenajată pentru jocurile în aer 

liber; 

• Baza materială corespunzatoare desfășurării 

procesului instructiv educativ și existența 

materialelor didactice de calitate necesare 

desfășurării activităților didactice; 

• Grădinița este conectată la internet, fiecare grupă 

fiind dotată cu laptop și ecrane de proiectare 

• Obținerea de fonduri extrabugetare prin 

Asociația ,,Prichindel Zalău” 

• Obținerea de fonduri nerambursabile prin 

câștigarea proiectului Erasmus+ ”Povestea mea 

de incluziune digitală” și a proiectului cu 

finanțare nerambursabile în cadrul POIM 2014 – 

2020 “Prevenirea răspândirii  virusului SARS 

COV-2 în grădiniță” 
 

 
 

• Instabilitate la nivel social şi economic; 

• Tripla funcționalitate a sălilor de clasă 

îngreunează fluidizarea activităților pe 

parcursul unei zile;  

• Lipsa unei săli de mese și a unei săli de sport 

și dotarea cu aparate sportive  

• Uzura fizică destul de rapidă a obiectelor 

din blocul alimentar și spălătorie (veselă, 
tacâmuri, vase de capacitate mare, etc) 

 

 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Posibilitatea accesării finanțărilor 

nerambursabile europene prin programul 

Erasmus +, PNRR și alte surse de finanțare 

externe în vederea formării personalului și a 

derulării unor proiecte 

•  Posibilitatea accesării unor fonduri 

extrabugetare prin programele de finanțare 

dezvoltate de autoritatea publică locală și 

județeană în vederea derulării unor proiecte 

• Ritmul accelerat al dezvoltării tehnologiei 

conduce la uzura morală a echipamentelor 

existente și cât și costul foarte ridicat al 

aparaturii de ultimă generație; 

• Deteriorarea materialelor didactice, jocuri, 

jucării, mobilier, covoare etc.; 

• Adâncirea crizei sanitare provocate de 

virusul SARS-COV-2 determină cheltuieli 

mari cu materialele sanitare și de protecție 

individuală, iar la nivel social conduce la o 

divizare a societății, a comunităților 

• Creșterea  galopantă a prețurilor la energie 

electrică și gaze naturale 
 
 

 

 

 Relații sistemice comunitare și internaționale 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Implicarea familiilor copiilor, în calitate de 

parteneri principali ai grădiniței; 

• Promovarea parteneriatelor de colaborare cu 

instituții ale comunității în folosul ambelor 

părți;  

• Experiența redusă în promovarea 

marketingului educațional. 

• Lipsa de timp a părinților ce determină 

întreruperi ale acțiunilor efectuate de 

grădiniță; 



• Schimburi de experiență cu alte grădinițe din 

județ și din țară 

• Integrarea copiilor în viața comunității prin 

activități specifice;  

• Popularizarea acțiunilor realizate în parteneriat 

cu comunitatea în mass-media locală, în mediul 

on-line 

• Numărul scăzut de parteneriate cu ONG-uri 

și companii locale 

• Inexistența unor parteneriate şi proiecte 

internaţionale încheiate de către unitate din 

cauza lipsei de experiență în redactarea de 

proiecte specifice pentru accesarea 

fondurilor nerambursabile 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Posibilitatea încheierii de parteneriate cu 

Tenaris Silcotub în vederea derulării unor 

proiecte bazate pe educația STEAM 

• Sprijin din partea Consiliului Reprezentativ al 

Părinților pentru rezolvarea unor probleme; 

• Sprijin din partea Asociației ,,Prichindel 

Zalău” 

• Posibilitatea de a găsi oportunităţi de 

colaborare şi dezvoltare de proiecte și 

parteneriate cu comunitatea locală (Primărie, 

părinţi,diverse instituții și ONG-uri) 

• Posibilitatea încheierii de parteneriate 

internaționale în cadrul proiectelor de 

parteneriat la scară mică și/sau cooperare din 

programul Erasmus + 

• Organizarea defectuoasă a activităţilor de 

parteneriat poate conduce la diminuarea 

efectelor scontate; 

• Concurența altor grădinițe din cartier; 

• Scăderea în timp a natalității 

• Prejudicii de imagine, morale și fizice aduse 

de mass - media învăţământului românesc 

 

 

II.1.4. Cultura organizațională: 

   Cultura organizațională a unității influențează comportamentul indivizilor și grupurilor din 

cadrul organizației și are un impact puternic asupra tuturor aspectelor vieții organizaționale. 

  Tipul dominant de cultură al organizatiei noastre este cultura de tip sarcină. Sarcinile sunt 

distribuite în raport cu potențialul membrilor organizației, urmărindu-se alorificarea optimă a 

acestuia. 

  Sub raport managerial se practică o conducere flexibilă și stimulativă, bazată pe valori, cum ar fi: 

❖ Munca în echipă 

❖ Incluziune și integrare 

❖ Egalitate și respect reciproc  

❖ Integritate 

❖ Profesionalism/ inovație 

❖ Libertate de exprimare 

În ceea ce priveşte climatul organizaţional, putem afirma că este un climat deschis, caracterizat 

prin dinamism şi angajare, relaţiile dintre cadrele didactice fiind colegiale, de respect şi de sprijin 

reciproc. Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita 

cadrelor didactic. Cadrele didactice manifestă dorință de afirmare, climatul este unul stimulativ, de 

cooperare si învățare, relațiile sunt de colegialitate, respect si colaborare, iar unitatea este 

recunoscută în oraș prin calitatea actului educațional și grija acordată copiilor. 

Există un Regulament intern, un ROFUÎ, un cod etic, care au pe lângă reglementări obligatorii 

și aspecte distinctive care conturează individualitatea grădiniței: accesul în instituție, imnul, semnele 

distinctive, etc. 

Elemente ale culturii organizaționale din Grădinița cu P.P. ”Căsuța cu Povești” Zalău: 

 

➢ Sigla grădiniței:  

➢ Sloganul grădiniței: “Educaţi copilul în aşa fel încât să poţi privi cu seninătate, cu 

siguranţă şi fără teamă în ochii adultului de mâine.”(J. Walberg) 

➢ Simbol: denumirea grădiniței:  ”Căsuța cu Povești”  

➢ Pagina web a grădiniței: http://www.gradinitacasutacupovestizalau.ro/ 



➢ Imnul grădiniței : https://www.youtube.com/watch?v=qjvg75kZgsw&feature=youtu.be 

➢ Ritualuri și ceremonii: participarea tuturor membrilor organizaţiei la diverse festivități 

și serbări ( Crăciu, 8 Martie,  sfârşit de an şcolar, sfârțit de grădiniță, etc), lansarea 

proiectelor educaţionale în prezenţa partenerilor educaţionali, sărbătorirea obținerii 

gradelor didactice de către colege, sărbătorirea ieşirii la pensie a colegelor, etc. 

 

II.1.5. Oferta educațională 

        Prin curricula, programele, metodele moderne de predare şi de învăţare, prin practicile sale 

specifice, grădiniţa nostră se identifică printr-o ofertă educaţională specializată şi diferenţiată. 

Oferta de activități opționale este deschisă și se va plia întotdeauna după opțiunile părinților. 

Comisia de curriculum de la nivelul grădiniței se va ocupa de realizarea, promovarea și revizuirea 

ofertei educaționale a grădiniței. 

 

II.2. Diagnoza mediului extern 

Grădiniţa cu P.P. ”Căsuța cu Povești” Zalău este o organizaţie şcolară puternică şi în consecinţă 

cunoaşterea şi valorificarea cunoştinţelor despre grupurile de interes în comunitate este absolut 

necesară. Acestea sunt următoarele:  

➢ Părinţii – La nivel fiecărei grupe au fost înfiinţate Comitetele de părinţi conduse de un 

preşedinte, care la rândul lui face parte din Comitetul reprezentativ al părinţilor pe unitate. 

Acesta se întruneşte semestrial cu conducerea unităţii sau ori de câte ori este nevoie.  

➢ Autoritatea locală –din perspectiva instituţiei şcolare cuprinde acele instituţii cu care există 

relaţii directe de colaborare. I.S.J. Sălaj şi C.C.D. Sălaj, în calitate de autoritate formală asigură 

diseminarea politicii educaţionale a M.E. în teritoriu prin jalonarea cadrului legislativ de 

funcţionare şi încadrare a grădiniţei. Primăria şi Consiliul Local Zalău sunt cei care asigură 

finanţarea grădiniţei, iar reprezentanţii lor în Consiliul de Administraţie reprezintă factori de 

decizie în elaborarea ofertei educaţionale a insituţiei, prin armonizarea intereselor comunităţii 

cu cele ale grădiniţei. Prefectura Sălaj şi Consiliul Judeţean Sălaj sunt grupuri de interese care 

asigură cadrul general de implementare a componentelor comunitare. Toate aceste instituţii 

sprijină construirea unui program propriu de marketing educaţional prin promovarea imaginii 

instituţiei în comunitate.  

➢ Poliţia – un partener educaţional constant cu sprijinul cărora se organizează întâlniri 

permanente cu agenţii de circulaţie pentru educaţia rutieră a copiilor.  

➢ Agenţi culturali – an de an prin acţiunile organizate în comun cu Muzeul Judeţean de Istorie 

şi Artă, Biblioteca Judeţeană "I.S. Bădescu" Sălaj, Casa Municipală de Cultură Zalău, Casa de 

Cultură a Sindicatelor se realizează un parteneriat favorabil în educarea complexă a 

personalităţii copiilor, prin acţiuni de parteneriat, vizite, expoziţii, etc.  

➢ Agenţi economici – colaborăm cu toate societăţile comerciale, financiare care sunt dispuse să 

ne susţină în toate demersurile întreprinse. (proiecte educaţionale de parteneriat)  

➢ Biserica – iniţiem legături strânse cu reprezentanţi ai cultului ortodox, catolic, reformat 

pentru educaţia religioasă a copiilor.  

➢ Pompieri– partener important în educarea copiilor în prevenirea incendiilor  

 

Pentru analiza macromediului în cazul grădiniței noastre s-a folosit modelul de analiză P.E.S.T.E. 

Analiza constă în parcurgerea a patru etape: 

1. scanarea mediului pentru a detecta vectori de schimbare 

2. monitorizarea tendinţei specifice a mediului şi a eventualelor tipare de evoluţie 

3. previziunea direcţiilor viitoare de schimbare a macromediului 

4. evaluarea schimbărilor curente şi viitoare pentru determinarea implicaţiilor asupra grădiniței. 

 

II.2.1. Analiza P.E.S.T.E. 

Contextul politic 

Politica educaţională propusă de grădinița noastră este pe deplin în concordanţă cu politica 

educaţională naţională, în care învăţământul este o prioritate naţională, cu Reforma învăţământului 

https://www.youtube.com/watch?v=qjvg75kZgsw&feature=youtu.be


din România şi nu este aservită partidelor politice care se succed la guvernare, ci serveşte 

educaţiei tinerei generaţii pentru a deveni cetăţeni europeni, capabili să se integreze într-o 

societate dinamică, imprevizibilă şi în spaţiul transnaţional. 

Cadrele didactice aderă la politicile naţionale şi internaţionale privind egalitatea de şanse; în 

educaţie, sunt deschise la schimbare şi chiar au iniţiative pentru schimbare. Autorităţile locale au o 

politică deschisă şi pozitivă, prin strategia adoptată, sprijinind dreptul la educaţie a grupurilor 

dezavantajate. 

Politicile educationale la nivel national se bazeaza pe principiul descentralizării, descongestionării, 

eficienței și egalizării șanselor și a compatibilizării cu standardele internaționale. 

Indeplinirea standardelor  în înățământ poate fi garantată numai daca se adoptă o politică coerentă 

în educație. 

Contextul economic 

Localitatea în care este amplasată gradinița, dispune de resurse economice, zona industrială fiind 

revigorată prin investiții de capital. Pe raza localității își desfășoară activitatea două fabrici 

reumite la nivel mondial, S.C. Michelin S.A și Tenaris care sprijină dezvoltarea învățământului 

județean. 

Apariţia unor firme private cu productivitate bună oferă oportunităţi de sponsorizare a grădiniței, 

totodată reducerea activităţii economice a unor întreprinderi influenţează bugetele familiilor cu 

copii. 

Contextul social 

Mediul familial de provenienţă poate fi caracterizat ca fiind unul cu un potenţial mediu din punct 

de vedere economic şi cultural. Numărul din ce în ce mai mare a familiilor cu un program de lucru 

prelungit favorizează înscrierea copiilor la grădiniţa noastră. 

Majoritatea familiilor care au copiii înscriși la unitatea noastră văd prin educație singurul mod de 

progres al societății, realizarea profesională și materială a cetățeanului de mâine. 

Abordarea problemelor sociale se face atât la nivelul grădiniței, cât și la nivel local și național,  

existând programe speciale pentru combaterea bullying-ului, violenței, delincvenței, drogurilor, 

alcoolismului, sărăciei, șomajului. 

La nivel local exstă sprijin moral și material pentru copiii aflaţi în situaţii defavorizate, părinţi 

plecaţi în străinătate (activități de consiliere școlară, acțiuni de voluntariat etc.) 

Contextul tehnologic 

        Tehnologia are un rol foarte important în asigurarea calităţii şi a eficientizării procesului de 

învăţământ. Forma cea mai importantă a contextului tehnologic o reprezintă tehnologia 

informatică. 

Pentru creșterea calității procesului instructiv-educativ o activitate de mare importanță o constituie 

formarea continuă a resurselor umane în sensul aplicării celor mai moderne metode de predare-

învățare-evaluare și de utilizare a calculatorului și a mijloacelor audio-video în actul educațional. 

Contextul ecologic 

Dezvoltarea societăţii de consum consideră necesară implicarea comunităţilor, implicit și a 

grădiniţelor ca parte a acestora în adoptarea şi promovarea unor politici educaţionale în domeniul 

ecologic. Educația ecologică constituie o componentă importantă a procesului educațional. 

Grădiniței nostre ii revine rolul deosebit de important de a forma deprinderi în acest domeniu și de 
a-i educa pe copii în spirit eco-civic.  

❖ Colectarea selectivă a deșeurilor, conform normelor europene; 

❖ Implicarea copiilor în acțiuni de colectare selectivă a deșeurilor, atât în incinta, cât și în 

curtea gradiniței; 

Apreciem că orice proiect care sprijină protecţia mediului este bine venit şi că educaţia ecologică 

trebuie să devină o componentă fundamentală în educarea copiilor. Preocuparea pentru educarea 

comportamentelor ecologice şi a unei atitudini responsabile în raport cu mediul natural sunt aspecte 

integrate în proiectele grădiniței. 

 

 

 



III. VIZUNEA ȘI MISIUNEA: 

   Viziunea: 

Grădinița noastră își propune să devină o comunitate de învățare colaborativă, bazată pe valorile 

europene, care acordă șanse egale tuturor, un mediu stimulativ în care copiii își definesc și dezvoltă 

personalitatea, pǎrinţii găsesc un partener de calitate, iar educatoarele își dezvoltă abilitățile 

profesionale și personale, oferind tuturor ştiinţa de a reuşi. 

 

   Misiunea: 

Misiunea Grădiniței cu Program Prelungit „Căsuța cu Povești” Zalău  este de a crea situații și 

contexte pe care să le oferim ca experiențe de învățare colaborativă autentice și inovatoare tuturor 

participanților la educație, de a oferi un spațiu în care toți cei implicați să și exprime aspirațiile, să 

și extindă domeniul cunoașterii și să și dezvolte abilitățile împreună. 

 

IV. STRATEGIA PROIECTULUI:  

 

 

IV.1.Ținte strategice: 

Pornind de la viziunea și misiunea grădiniței, de la rezultatele diagnozei și autoevaluării, am 

formulat următoarele ținte, în vederea dezvoltării şi modernizării instituţionale a grădiniței  în 

perioada 2021 – 2024 : 

 

1. Creșterea cu peste 40% a activităților/ proiectelor bazate pe educația STEAM și educația 

digitală, până la finalul anului școlar 2023-2024                           

 

2. Implementarea a minim patru practici educaționale incluzive și de diversitate culturală prin 

sprijinirea tuturor copiilor din grădiniță în realizarea potențialului personal și a generării stării 

de bine, până la finalul anului școlar 2023-2024 

 

3. Dezvoltarea unei comunități (structuri) de învățare colaborativă, la nivelul grădiniței, care să 

conducă la extinderea experiențelor de învățare, până la finalul anului școlar 2023-2024 

 

4. Integrarea a minim trei practici de dezvoltare durabilă, cu impact asupra mediului în 

activitățile grădiniței, urmărind sustenabilitatea, până la finalul anului școlar 2023-2024



IV.2. Plan operațional: 

 

Ținta 1. Creșterea cu peste 40% a activităților/ proiectelor bazate pe educația STEAM și educația digitală, până la finalul anului școlar 2023-2024                           

Obiective Activități Termene/ 

Stadii de 

realizare 

Resurse necesare Responsabilități Indicatori de 

performanță și 

evaluare 

1. Promovarea predării- 

învățării într-o manieră 

interdisciplinară, bazată pe 

explorare, investigație și 

curiozitatea copiilor prin 

includerea unor elemente 

STEAM în educația 

preșcolară 

❖ Încheierea unui parteneriat cu Tenaris 

Silcotub în vederea derulării unor 

proiecte și activități din domeniul 

STEAM 

❖ Formarea și susținerea educatoarelor 

pentru predarea, învățarea, evaluarea și 

motivarea preșcolarilor în domeniul 

STEAM 

❖ Implementarea unor proiecte 

educaționale și desfășurarea de activități 

bazate pe educația STEAM 

 

2022-2023 

 

 

 

2022-2023 

 

 

2022-2024 

Resurse umane: 

cadrele didactice, 

conducerea 

grădiniței, 

partenerii din 

proiecte 

Conducerea 

grădiniței, 

cadrele didactice 

 

Parteneriatul 

încheiat cu Tenaris 

Silcotub 

 

 

Adeverințe/certificat 

participare cursuri 

 

Numărul de 

proiecte/activități 

desfășurate 

 

2.Promovarea utilizării 

tehnologiei digitale pentru a 

îmbunătăți procesul didactic și 

pentru a reduce sarcina 

birocratică la nivelul 

grădiniței 

❖ Cursuri de formare și dezvoltare a 

competențelor digitale și media 

❖ Workshopuri /ateliere cu părinții 

❖ Crearea unei biblioteci virtuale cu resurse 

digitale adecvate educației timpurii 

2021-2024 

 

2021-2024 

 

2022 

Resurse umane: 

cadrele didactice, 

conducerea 

grădiniței, 

părinții 

Conducerea 

grădiniței, 

cadrele didactice 

 

Adeverințe/certificat 

participare cursuri 

 

Resursele digitale 

create 

 

Ținta 2. Implementarea a minim patru practici educaționale incluzive și de diversitate culturală prin sprijinirea tuturor copiilor din grădiniță în realizarea 

potențialului personal și a generării stării de bine, până la finalul anului școlar 2023-2024 

Obiective Activități Termene/ 

Stadii de 

realizare 

Resurse necesare Responsabilități Indicatori de 

performanță și 

evaluare 

1.Crearea unei culturi 

incluzive la nivelul grădiniței  

 

❖ Stabilirea valorilor incluzive la nivelul 

grădiniței 

An școlar 2021-

2022 

 

Resursa umană din 

unitate: personalul 

grădiniței, părinții, 

Cadre didactice 

 

Chestionare pentru 

părinți și cadre 

didactice 



 ❖ Dezvoltarea de parteneriate cu părinții, 

activități de consiliere parentală 

2021-2024 preșcolarii, mem-

brii ai comunității  

Indexul incluziunii 

școlare 

2.Elaborarea și 

implementarea politicilor 

incluzive, îmbunătățirea 

rezultatelor învățării, a 

accesului și participării la 

educație 

❖ Creearea de oportunități pentru formare 

continuă/dezvoltare personală în domeniul 

educației incluzive prin alocarea de 

resurse financiare/atragerea de fonduri 

❖ Cursuri de formare/ sesiuni de formare în 

domeniul educației incluzive 

❖ Workshopuri/ateliere de informare a 

părinților 

❖ Activități demonstrative/ exemple de bune 

practici a metodelor incluzive cu accent pe 

starea de bine a tuturor preșcolarilor, 

intensitatea interacțiunii dintre copiii cu 

CES/dotați și semenii lor, acceptarea 

reciprocă, sprijinirea etc. 

❖ Elaborarea și implementarea unui plan 

educațional individualizat pentru fiecare 

copil supradotat sau cu CES 

2022-2024 

 

 

 

2021-2024 

 

 

2022-2024 

 

 

2022-2024 

 

 

 

 

 

 

Permanent  

 

Resurse umane: 

conducerea 

grădiniței, cadrele 

didactice 

 

Resursa umană din 

unitate: cadre 

didactice consilier 

școlar, logoped, 

părinți 

Conducerea 

grădiniței 

 

 

Cadre didactice 

 

Consilierul 

grădiniței 

 

Proiect de buget 

Proiecte Erasmus+ 

Indexul incluziunii 

școlare 

 

Certificate/adeverin-

țe de participare la 

cursurile de formare 

Activități 

demonstrative/ 

exemple de bune 

practici privind 

abordarea metodelor 

incluzive / proiecte 

de activitate 

Indexul incluziunii 

școlare 

 

Plan educațional 

individualizat 

3. Asigurarea unei oferte 

educaţionale individualizate, 

bazată pe egalitatea şanselor  

❖ Elaborarea unei oferte CDȘ bazate 

înclinațiile copiilor și pe preferințele 

părinților, care să permită dezvoltarea 

armonioasă a preșcolarilor 

❖ Introducerea în oferta educațională a 

grădiniței a unor activități de limba 

engleză, în vederea familiarizării copiilor 

cu primele noţiuni şi structuri de bază ale 

limbii engleze 

 

Anual  

2021-2024 

 

 

2022-2024 

Resurse umane:  

cadrele didactice, 

părinții 

Resurse materiale 

necesare realizării 

CDȘ-urilor 

Responsabil 

comisia 

curriculum 

 

 

Conducerea 

grădiniței 

Numărul de 

parteneriate cu alte 

grădinițe,cu familiile 

copiilor,cu alți 

parteneri (ONG, 

firme) pentru 

realizarea 

obiectivelor  

4. Asigurarea condițiilor 

necesare participării tuturor 

copiilor la educație, inclusiv a 

❖ Achiziționarea de materiale didactice 

adiționale, materiale manipulative, 

Anual  

2021-2024 

 Conducerea 

grădiniței 

Resursele materiale 

achiziționate 



celor aflați în dezavantaj 

educațional/ cu nevoi 

educaționale speciale, dar și 

al copiilor supra dotați; și 

sprijinirea lor în realizarea 

potențialului personal. 

dispozitive vizuale și softuri educaționale 

pentru accesibilizarea curriculumului 

5. Sprijinirea activă și 

dezvoltarea inițiativelor care 

promovează starea de bine în 

grădiniță 

❖ Sesiuni de informare cu privire la 

combaterea bullying-ului și a oricărei 

forme de discriminare 

❖ Activități cu preșcolarii cu scopul de a 

preveni comportamentul neadecvat și 

pentru a promova competențele socio-

emoționale 

❖ Cursuri Școala Încrederii- formarea 

personalului grădiniței pentru 

implementarea acțiunilor de promovare și 

menținere a stării de bine 

❖ Achiziționarea de materiale igienico-

sanitare și de protecție individuală 

Afișarea de materiale de informare 

(postere) privind măsurile de 

igienă/protecție 

2021-2024- 

anual 

 

 

Permanent 

 

 

 

2021-2024 

 

 

 

 

Permanent  

 

Resurse umane: 

personalul 

grădiniței, 

consilierul școlar, 

logopedul, 

asistenta medicală 

 

 

 

Resurse materiale: 

materiale igienico-

sanitare și de 

protecție 

individuală, afișe, 

pliante 

 

 

 

Conducerea 

grădiniței, 

cadrele didactice 

 

 

Responsabil 

program Școala 

Încrederii 

 

 

Administrator 

patrimoniu 

Chestionare 

Focus-grupuri 

 

Fișele de progres ale 

preșcolarilor 

 

Adeverințe/certificat 

participare cursuri 

 

Planul cadru de 

curățenie și dezin-

fecție 

Afișe, pliante, mate-

riale informative 

 

Ținta 3. Dezvoltarea unei comunități (structuri) de învățare colaborativă, la nivelul grădiniței, care să conducă la extinderea experiențelor de învățare, 

până la finalul anului școlar 2023-2024 

Obiective Activități Termene/ Stadii 

de realizare 

Resurse 

necesare 

Responsabilități Indicatori de 

performanță și 

evaluare 

1. Implementarea proiectului 

”Pregătește-te de grădi”, ce 

își propune formarea unei 

echipe de învățare 

colaborativă la nivelul 

grădiniței în vederea 

❖ Depunerea proiectului în vederea 

obținerii finanțării prin programele de 

finanțare dezvoltate de autoritatea 

publică locală și județeană în vederea 

derulării proiectelor 

2022-2023 

 

 

 

 

 

Resurse umane: 

personalul 

grădiniței, 

consilierul 

școlar, părinții, 

preșcolarii, 

Conducerea 

grădiniței 

 

 

Cadrele didactice 

 

Obținerea finanțării 

proiectului 

Număr de 

preșcolari/ părinți 

participanți la 



diversificării serviciilor 

educaționale, în special cele  

destinate familiei şi părinţilor, 

în funcţie de necesităţile 

identificate la nivel de 

grădiniței. 

❖ Workshopuri  pentru părinți și copii în 

vederea dezvoltării motricității fine, 

senzoriale și a autonomiei personale 

❖ Ateliere de joacă și socializare pentru 

adaptarea copiilor în grădiniță –

activități prin care se urmăreşte crearea 

şi organizarea unui cadru securizant de 

“desprindere” a antepreşcolarilor de 

părinţi, de familiarizare cu grădiniţa . 

❖ Elaborarea unor ghiduri cu activități 

specifice dezvoltării autonomiei și 

motricității preșcolarilor 

 

 

2022-2024 

partenerii din 

proiecte,  

 

Resurse mate-

riale: ghiduri, 

auxiliare,  

materiale 

specifice activi-

tăților din grădi-

niță 

 

 

Partenerii din 

proiect 

 

 

 

Conducerea 

grădiniței 

Cadrele didactice 

activitățile 

proiectului 

 

-Chestionare de 

satisfacție (pentru 

educatoare, pentru 

părinți) 

 

Afișe, pliante, 

materiale 

informative 

 

Ghiduri elaborate 

 

2. Implementarea proiectului 

”Creștem împreună” cu 

scopul creării unor canale noi 

de relaționare între indivizi și 

grupuri sociale 

❖ Depunerea proiectului în vederea 

obținerii finanțării prin programele de 

finanțare dezvoltate de autoritatea 

publică locală și județeană în vederea 

derulării proiectelor 

❖ Activități cu caracter colaborativ  

(marcarea unor evenimente culturale, 

religioase,etc ) prin care să compensăm 

efectele lipsei socializării din timpul 

pandemiei, să diminuăm tendința de 

dez-ancorare a individului de 

societate/comunitate: ”Povești la gura 

sobei”( seri de lectură la bibliotecă), 

șezători (în grădiniță sau în alte spații, 

de ex. muzeu), 

❖ Serbări, ateliere de confecționare 

obiecte artizanale,  

❖ Campanii umanitare,târguri cu 

vânzare,etc 

2023-2024 Resurse umane: 

personalul 

grădiniței, 

consilierul 

școlar, părinții, 

preșcolarii, 

partenerii din 

proiecte,  

 

Resurse mate-

riale: ghiduri, 

auxiliare,  

materiale 

specifice activi-

tăților din grădi-

niță 

 

Conducerea 

grădiniței 

 

 

Cadrele didactice 

 

 

 

Partenerii din 

proiect 

 

Obținerea finanțării 

proiectului 

 

 

 

Număr de 

participanți la 

activitățile 

proiectului 

 



3. Dezvoltarea dimenisunii 

europene și a strategiei de 

internaționalizare prin 

extinderea experiențelor de 

învățare prin proiecte 

Erasmus+ și eTwinning , în 

vederea dezvoltării unei 

comunități comunității de 

învățare colaborativă 

europeană care să conducă la 

creșterea calității educației 

furnizate copiilor 

 

 

❖ Implementarea proiectului Erasmus + 

”Povestea mea de incluziune digitală” 

❖ Elaborarea strategiei de 

internaționalizare a grădiniței, respectiv 

a unui proiect de dezvoltare europeană 

❖ Constituirea comisiei de proiecte 

europene la nivelul grădiniței 

❖ Constituirea unor echipe ( 3-4 

educatoare) de redactare a proiectelor 

Erasmus +, la nivelul grădiniței 

❖ Formarea membrilor echipei în 

domeniul redactării proiectelor 

Erasmus /participarea la ateliere de 

scriere a proiectelor 

❖ Căutarea de parteneri pe platforma 

School Education Gateway, e-Twinning 

❖ Depunerea unui proiect de Acreditare 

Erasmus + în domeniul Școlar și a unor 

proiecte de parteneriat Erasmus+ (la 

scară mică și/sau cooperare)   

2021-2023 

 

 

 

 

 

2022-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 

Resurse umane: 

conducerea grădi-

niței, cadrele 

didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurse 

financiare: 

finanțare 

europeană prin 

proiecet Erasmus, 

contribuții 

individuale 

Coordonatorului 

proiectului 

 

 

 

Conducerea 

grădiniței 

 

 

 

 

 

Echipele de 

scriere a 

proiectelor 

 

 

 

 

 

Rapoartele 

proiectului 

  

PDE 

Proiectele aprobate 

Certificatele de 

mobilitate 

 

Procentul 

educatoarelor care 

proiectează 

activități ce includ 

experiențe 

autentice de 

învățare, aplicând 

metodele învățate 

în mobilități 

  

Fișa de asistență la 

activitate 

2. Dezvoltarea competențelor 

interculturale și capacitatea 

de a opera eficient și a se 

adapta ușor în medii 

nefamiliare, noi, multi-

culturale pentru 75 % dintre 

educatoarele grădiniței 

 

 

Schimburi de experiență în țările partenere 

Sărbătorirea unor evenimente europene 

împreună cu partenerii de proiecte 

 

2022-2024 

Resurse umane: 

conducerea 

grădiniței, 

cadrele didactice, 

partenerii 

Cadrele didactice Număr de 

parteneriate 

încheiate cu alte 

grădinițe din 

Europa 

Chestionare  

Video-uri  

 

 

 

 



Ținta 4. Integrarea a minim trei practici de dezvoltare durabilă, cu impact asupra mediului în activitățile grădiniței, urmărind sustenabilitatea, până la 

finalul anului șclar 2023-2024 

Obiective Activități Termene/ Stadii 

de realizare 

Resurse necesare Responsabilități Indicatori de 

performanță și 

evaluare 

1. Dezvoltarea sistemului de 

colectare selectivă a deşeurilor 

 

 

❖ Sesiuni de informare cu privire la 

beneficiile rezultate din colectarea 

selectivă a deşeurilor şi reciclarea 

acestora; 

❖ Activități demonstrative cu accent 

pe reciclarea creativ-artistică, 

activitati și jocuri cu teme ecologice  

 

 

Permanent  

Resurse umane: 

conducerea 

grădiniței, 

personalul 

grădiniței, 

partenerii, părinții 

Resurse materiale: 

afișe, pliante, 

materiale reciclate 

Conducerea 

grădiniței 

 

Cadrele didactice 

Chestionare  

 

Proiecte de 

activitate 

2. Introducerea de practici cu 

impact asupra mediului în 

activitatea curentă 

 

 

❖ Împrejumirea grădiniței cu gard viu 

și crearea de spații de joacă ”verzi” 

❖ Utilizarea de materiale organice, 

ecologice, reciclabile și 

biodegradabile în activitățile 

zilnice, în cadrul întâlnirilor de 

lucru și a evenimentelor din 

grădiniță 

❖ Desfășurarea de activități 

educaționale și recreative 

outdoor,evitand utilizarea energiei 

electrice 

❖ Utilizarea responsabilă și eficientă a 

resurselor:reducere a consumului de 

curent electric, apă sau gaz la 

nivelul grădiniței 

2022-2023 

 

 

Permanent  

 

 

 

 

 

 

2021-2024 

 

Permanent  

Resurse umane: 

conducerea 

grădiniței, Primăria 

Municipiului 

Zalău, personalul 

grădiniței, 

partenerii, părinții 

 

Resurse materiale: 

bugetul, arbuști,  

afișe, pliante, 

materaile reciclate 

Conducerea 

grădiniței 

Primăria 

Municipiului Zalău 

 

Cadrele didactice 

Chestionare  

 

Proiecte de 

activitate 

 

Materiale 

informative 

elaborate 

 

Facturile la 

utilități 



 

 

V. REZULTATE AȘTEPTATE ( la finalul anului 2023-2024) 

 

Rezultatele aşteptate vizează în principal: 

A). CURRICULUM  

✓ Introducerea unor activități extracurriculare de limba engleză  

✓ Elaborarea unui ghid de bune practici, cu activități pentru dezvoltarea autonomiei 

personale, a motricității fine și senzoriale ale copiilor înainte de intrarea în grădiniță 

✓ Elaborarea ghidului” Pregătește-te de grădi”, în vederea pregătirii părinților și copiilor 

pentru o tranziţie cât mai uşoară şi eficientă de la mediul familiei la cel al grădiniței 

✓ Conţinuturi curriculare adaptate vârstei preşcolarilor, precum și în vederea integrării 

copiilor cu cerințe educaționale speciale/ copii supradotați 

✓ Includerea resurselor digitale în activitățile didactice 

✓ Dezvoltarea autonomiei personale, motricității fine și senzoriale pentru cel puțin 120 de 

preșcolari 

✓ Adaptarea bună și foarte bună la mediul din grădiniță pentru cel puțin 120 dintre 

preșcolarii care intră în grupa mică 

✓ 75 % dintre educatoare proiectează sistematic activități educaționale care includ experiențe 

autentice de învățare, aplicând metodele învățate în mobilități și prin schimburile de 

experiență internaționale ( educație STEAM, educație digitală, educație incluzivă) 

B). RESURSE UMANE  

✓ 80% din numărul cadrelor didactice vor aplica metode activ-participative şi diferenţiate pe 

particularităţi de vârstă şi individuale ale fiecărui copil;  

✓ 60% din numărul cadrelor didactice vor efectua cel puţin un stagiu de formare în 

specialitate, metodica predării specialităţii sau metode de a asigura managementul eficient 

al grupei, în domeniul educației STEAM, aleducației digitale, media și incluzive  

✓ 50% din numărul cadrelor didactice își vor îmbunătăți competențele lingvistice, prin 

participarea la cursuri și activități de job shadowing 

✓ Dezvoltarea competențelor interculturale și capacitatea de a opera eficient și a se adapta 

ușor în medii nefamiliare, noi, multi-culturale pentru 75 % dintre educatoarele grădiniței 

 C). RESURSE MATERIALE ŞI FINACIARE  

✓ Crearea de resurse educaționale digitale specifice educației timpurii 

✓ Spaţiul educațional modern, la standarde ridicate de curăţenie şi igienă, care să asigure un 

climat de siguranță fizică și psihică pentru copil; 

✓ Reducerea cu cel puţin 50% a pagubelor produse în unitatea şcolară; 

✓ Spaţiul şcolar funcţional la standarde ridicate de curăţenie şi igienă. 

✓ Atragerea de fonduri nerambursabile prin proiectele Erasmus + 

✓ Atragerea de fonduri extrabugetare prin prin programele de finanțare dezvoltate de 

autoritatea publică locală și județeană în vederea derulării proiectelor 

 D). RELAŢII COMUNITARE  

✓ Creșterea gradului de implicare al părinților, bunicilor și altor membri ai comunității în 

proiecte și activități de tip colaborativ cu cel puțin 80% 

✓ Creşterea prestigiului grădiniţei la nivel local; 

✓ Încheierea unui protocol de colaborare cu Tenaris Silcotub 

✓ Încheierea a cel puţin 2 convenţii de parteneriat cu ONG-urile locale pentru derularea de 

proiecte pe diferite componente educaţionale. 

✓ Înceheirea de parteneriate internaționale în vederea depunerii proiectului de Acreditare 

Erasmus în domeniul Educației Școlare și a unor proiecte Erasmus + de cooperare la scară 

mică în următorii 4 ani 

 

 

 



VI. CONSULTAREA, MONITORIZAREA, EVALUAREA ȘI REVIZUIREA PLANULUI 

 

VI. 1. Consultarea planului 

În elaborarea planului s-au consultat cadrele didactice și părinții ,consultările au fost realizate în 

septembrie-octombrie 2020, perioada de elaborare a proiectului și vor avea loc la începutul 

fiecărui an școlar pentru a putea realiza revizuirea sa.  

Activitățile de monitorizare și evaluare vor viza următoarele aspecte: 

• întocmirea setului de date care să sprijne monitorizarea realizării țintelor, etapă cu etapă 

(datele și informațiile sunt colectate în “baza de date a grădiniței”); 

• analiza informațiilor privind atingerea țintelor; 

• evaluarea progresului în atingerea țintelor, adică gradul de avansare în raport cu obiectivele și 

termenele propuse; 

• costurile – concordanța/neconcordanța dintre ceea ce am planificat și ceea ce am obținut; 

• calitatea – nivelul atingerii cerințelor din standardele de calitate; 

 

VI. 2. Monitorizarea planului 

Monitorizarea se va realiza prin: 

• deciziile curente – referitoare la derularea concretă a acțiunilor, în cazul “problemelor bine 

structurate”; 

• rezolvarea de probleme – adică elaborarea deciziilor în cazul “problemelor structurate 

impropriu”; 

• stilul managerial – alternarea stilurilor manageriale în functie de situațiile concrete; 

Monitorizarea de tip managerial. Cea mai frecventă formă de monitorizare pe care o vom folosi 

va fi cea de tip managerial, adică vor fi monitorizați indicatorii: 

• eficacitate – indicatorii care arată atingerea finalităților propuse; 

• economicitate – indicatorii care arată nivelul consumului de resurse; 

• eficiență – indicatorii care arată relația dintre eficacitate și economicitate; 

• efectivitate – aspectele care arată dacă ceea ce facem este chiar ceea ce trebuie să facem; 

În asociere cu acești indicatori, vom monitoriza frecvent gradul de satisfacție al beneficiarilor 

serviciilor educaționale oferite de grădinița noastră. 

Monitorizarea inovației. Vom folosi de asemenea și acest tip de monitorizare, având în vedere ca 

inovația, creativitatea reprezintă o cale esențială de asigurare a calității educației: 

• măsura în care personalul grădiniței (cadre didactice, personal auxiliar, personal nedidactic), 

părinți, preșcolari, actori educaționali din comunitate s.a. adoptă/participă/inițiază procese de 

schimbare; 

• măsura în care cei implicați corectează/remediază și îmbunătățesc/crează o anumită 

schimbare, în concordanță cu cerințele din standardele de calitate; 

Datele și informațiile colectate pe baza monitorizării vor fi valorificate pentru evaluarea propriu-

zisă: stabilirea gradului de atingere a obiectivelor propuse, gradul de implicare a actorilor 

educaționali, impactul asupra mediului intern și cel extern, nivelul costurilor, oportunitatea 

continuării/dezvoltării/diversificarii acțiunilor. Directorul grădiniței este răspunzător de realizarea 

obiectivelor din plan și are datoria de a interveni pentru implementarea de măsuri de optimizare și 

stabilirea direcțiilor de acțiune. Activitatea de monitorizare este realizată de directorul instituţiei și 

Comisia CEAC, pe baza programărilor făcute.  

 

VI. 3. Evaluarea planului 

Evaluarea are ca scop stabilirea raportului între performanţele obţinute şi cele intenţionate precum 

şi corectarea rezultatelor în sensul dorit. 

Procesele prin care se asigură calitatea sunt: 

• Planificarea şi realizarea activităţilor de învăţare (curriculare şi extracuriculare); 

• Asigurarea resurselor pentru activităţile de învăţare planificate şi prin organizarea situaţiilor 

de învăţare; 



• Activitatea cadrelor didactice la grupă, în grădiniță şi în comunitate; 

• Obţinerea şi evaluarea rezultatelor învăţării; 

• Managementul strategic şi operaţional al unităţii şcolare; 

• Asigurarea comunicării cu factorii educaţionali esenţiali (copii şi părinţi) şi cu întreaga 

comunitate precum şi asigurarea participării comunităţii la viaţa şcolară şi a grădiniței, la viaţa 

comunităţii; 

• Evaluarea complexă a întregii „vieţi şcolare”. 

Evaluarea finală a proiectului se va face prin măsurarea gradului de realizare a descriptorilor 

stabiliţi. Evaluarea asigură legătura cu planul managerial anual şi este un factor de identificare a 

progresului şi raportare a rezultatelor către conducerea unităţii. 

Evaluarea are ca scop îmbunătăţirea proiectării, informarea beneficiarilor asupra rezultatelor şi 

oferirea de feed-back, analiza impactului la nivel local.  

 

 

VI. 4. Revizuirea planului 

Revizuirea planului se va face periodic, de regulă, la începutul anului școlar, în lunile septembrie – 

octombrie, pe baza concluziilor desprinse din Raportul privind starea învățământului în grădiniță, 

în anul școlar încheiat, și pe baza propunerilor făcute de beneficiarii directi și indirecti ai grădiniței 

sau ori de câte ori apar modificări legislative sau există modificări majore la nivelul instituției. 

Comisia de elaborare și revizuirea a PDI constituită la nivelul grădiniței realizează revizuirea 

acestuia,cu consultarea întregului personal al unității de învățământ. 

În perioada septembrie-octombrie 2021 a avut loc revizuirea PDI. 

 

 

                                                               


