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I.   ARGUMENT 

 

La baza întocmirii Proiectului de Dezvoltare Instituţionalǎ al Şcolii Creştine Private 

din Cartierul Rromilor Tinca, au stat legile care guvernează domeniul 

învăţământului(Legea Învăţământului, Hotărârile şi Ordonanţele emise de Guvernul 

României, toate actele normative ce decurg din legile mai sus menţionate, Ordinele, 

Metodologiile, Precizările şi Programele elaborate de M.E.C.T.S. ) precum şi condiţiile 

concrete existente în zona în care se află şcoala. 

Activităţile din cadrul şcolii se desfăşoară în conformitate cu legile şi strategiile 

naţionale care guvernează domeniul, prin considerarea specificului regional, judeţean 

şi local. 

Echipa managerială, împreună cu toţi colegii, au ajuns la concluzia că sunt necesare 

ţinte şi obiective noi, iar viziunea şi misiunea şcolii necesită adaptare la noile condiţii 

locale şi naţionale în care funcţionează şcoala.  

Desigur ca familie are primul rol în educarea copiilor dar şi instituţiile de învăţământ 

au un rol important şi hotărâtor mai ales la vârsta preşcolarităţii şi a şcolarităţii mici. 

Scopul şcolii şi a grădiniţei noastre este de a îndruma copiii, de a contribui la formarea 

personalităţii lor prin principii şi valori de viaţă sănătoase, biblice, moral creştine,care 

să ducă la formarea personalităţii şi caracterului acestora.  

Şcoala Creştină Privată din Cartierul Rromilor este o instituţie de învăţământ 

particulară creştină fondată în anul 2007 de Fundaţia Prorroma şi doreşte să formeze 

caracterele preşcolarilor şi a şcolarilor mici printr-un proces educativ de calitate şi prin 

exemplul personal al educatoarelor şi învăţătoarelor. 

Proiectul de Dezvoltare Instituţionalǎ este necesar: pentru a ne cunoaşte ţintele, 

scopurile, resursele şi a stabili modalităţile de îndeplinire a acestora; pentru ca 

activitatea noastră să se desfăşoare ordonată, în echipă şi să putem ridica standardele 

şcolii şi să ducem la îndeplinire misiunea propusă. Proiectul mai este necesar şi pentru 

ca alţii să ne cunoască ţintele şi activitatea propusă şi desfăşurată de colectivul acestei 

şcoli. 

 



 

 

 

II.  DIAGNOZA  MEDIULUI  INTERN  ŞI  EXTERN  AL  UNITĂŢII 

ŞCOLARE 

1.INFORMAŢII  DE  TIP  CANTITATIV 

a) Titulatura oficială a  şcolii: Şcoala Creştină Privată din Cartierul Rromilor 

b) Adresa: Şcoala este situată în comuna Tinca, pe strada Prahovei, nr. 11.  

c) Resurse umane 

• Elevi 

 În şcoală sunt instruiţi şi educaţi 180 elevi provenind din comunitate, repartizaţi 

în 2 grupe de grădiniţă şi clasele 0-IV. 

  Cadre didactice  

  Şcoala are în încadrare  7  cadre didactice: 6 calificate (1 cu gradul I, 1 cu 

gradul II ,4 cu def. )şi 1 suplinitoare; 

 Personal didactic auxiliar: o secretară; 

  Personal nedidactic 

  Activitatea de administraţie este asigurată de o îngrijitoare şi un muncitor 

de întreţinere.  

• Resurse materiale 

 Activitatea de instruire şi educare a elevilor se desfăşoară în 2 clădiri. Prima  

cuprinde  2 săli de clasă,  o baie amenajată cu 2 duşuri, 2 toalete, 2 chiuvete. A doua 

clădire a fost inaugurată în data de 15 septembrie 2010  prima parte de clădire şi 

cuprinde: 3 săli de clasă, o biblioteca,  o baie, o magazie, un hol mare, iar cealaltă parte 

din clădirea nouă  a fost inaugurată în 28 septembrie 2012 şi cuprinde:2 săli de clasă, 2 

băi amenajate cu 7 toalete 1 birou ,1 bucatărie ,1 cancelarie şi un hol mare.   

 Şcoala este prevăzută cu apă curentă, iluminat natural şi artificial, încălzire 

centrală în ambele clădiri. Procesul de predare-învăţare se desfăşoară prin folosirea de 

material didactic, a 28 de calculatoare, 6 imprimante, 1 xerox mare , 1 videoproiector . 



 Şcoala este dotată cu telefon, internet. Sursele de finanţare ale şcolii sunt: donaţii 

, sponsorizări şi din 1 ianuarie 2016 finanţaţi de stat. 

 

2. INFORMAŢII DE TIP CALITATIV 

 

         Mediul de provenienţă a elevilor: elevii provin din familii fǎrǎ nici o pregǎtire şi 

cu o situaţie materială foarte slabă (unii chiar sub nivelul existenţei). 

• Calitatea personalului didactic: calificat 90% şi cu performanţe în 

 activitatea didactică 70%. 

• Relaţii interpersonale: sunt bazate pe colaborare, deschidere, cooperare. 

• Comunicarea, circulaţia informaţiei: în şcoală există o bună comunicare între 

elevi, cadre didactice, părinţi, director, personal didactic auxiliar, personal nedidactic şi 

de îngrijire, precum  şi o bună circulaţie a  informaţiei în ambele sensuri. 

• Ambianţa din unitatea şcolară: în şcoală domină o atmosferă de lucru, 

caracterizată prin implicare  şi responsabilitate, prin colaborare şi sprijin reciproc. 

 3. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 

  Se caracterizează printr-un ansamblu de trăsături având ca valori 

dominante cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, 

ataşament faţă de profesie, entuziasm şi dorinţa de   afirmare. 

   Regulamentul de ordine interioară a fost elaborat prin consultarea 

tuturor factorilor interesaţi şi prin respectarea normelor din Regulamentul de 

Organizarea şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. În conţinutul 

Regulamentului de Ordine Interioară sunt cuprinse norme privind activitatea elevilor, a 

cadrelor didactice, a personalului auxiliar şi a personalului nedidactic. 

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

deschis, caracterizat prin dinamism şi angajare, relaţiile dintre cadre fiind colegiale, de 

respect şi de sprijin reciproc. 

  Directorul şcolii colaborează bine cu membrii colectivului, ţine seama de 

sugestiile acestora şi ia decizii cu privire la reducerea disfuncţiilor semnalate în 

activitatea şcolii. Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-

educativă şi în conduita cadrelor didactice. 



 

 

 

         III.  ANALIZA PEST 

A.  Factori Politico-Legali 

a) Legislaţia muncii: 

• permite angajarea de către şcoalǎ a personalului calificat şi a specialiştilor pentru      

compartimentele deficitare ; 

• permite eliberarea din funcţie a cadrelor didactice cu performanţe scăzute . 

b) Activitatea partidelor politice  

• toate partidele politice promovează măsuri si politici educaţionale menite să 

continue dezvoltarea si modernizarea sistemului ; 

• lipsa de continuitate a mǎsurilor de reformă datorată alternanţei partidelor la 

guvernare; 

• stimularea creşterii natalităţii prin facilităţile acordate mamelor pentru creşterea 

copiilor. 

c) Activitatea de lobby 

• părinţii au legaturi permanente cu şcoala şi colaborează cu cadrele didactice. 

• cadrele didactice din învăţământul primar colaborează cu cele din grădiniţă şi 

toate ţin legătura cu G.P.N. Tinca şi LIT “N. JIGA” Tinca. 

B.  Factori economici 

a) Activitatea economică 

• neavând locuri de munca bugetele familiilor de copii sunt foarte mici; 

b) Venitul disponibil al familiei 

• veniturile foarte mici ale familiei generează demotivarea elevilor. 

C.  Factori socio-culturali 

a)Atitudinea faţă de muncă: 



• atitudine pozitivă faţă de muncă a majorităţii elevilor şi părinţilor.  

 

 

b) Rata natalităţii: 

• este în creştere în fiecare an.  

c) Nivelul educaţional 

• majoritatea elevilor provin din familii fără pregătire. 

d) Probleme etnice 

• familiile din comunitate coexistă armonios cu cele din comună. 

e)Atitudine faţă de religie  

• coexistenţa paşnică între indivizi apaţinând diferitelor religii.  

D.  Factori tehnologici             

a)Dotarea, baza materială  

• 2 clădiri, funcţionale, cu toate dotările şi utilităţile necesare desfăşurării 

procesului instructiv-educativ ; 

• acces la Internet; 

IV. ANALIZA SWOT: 

A) PUNCTE TARI 

• Existenţa  planului managerial la nivelul şcolii şi la nivelul comisiei metodice; 

• Asigurarea unui proces instructiv- educativ de calitate; 

• Integrarea foarte bună a preşcolarilor în clasa 0;  

• Existenţa planificărilor anuale, semestriale şi a unităţilor de învăţare conform 

metodologiilor; 

• Stabilirea graficului de inspecţii la clasă şi a obiectivelor urmărite; 

• Stabilirea unor acţiuni pentru analiza periodică a rezultatelor obţinute pe 

parcursul anului şcolar în cadrul procesului instructiv-educativ şi în reducerea 

absenteismului în condiţiile susţinerii reformei educaţionale; 



• Acţiuni de prezentare şi dezbatere a noutăţilor în domeniul legislaţiei privitoare 

la învăţământ; 

 

• Existenţa  planului de activităţi educative şcolare şi extraşcolare şi realizarea 

acestuia; 

• Predarea în şcoală a limbii  engleze ca prima limbă de studiu. 

• Oferta de opţionale; 

• Existenţa personalului calificat, cu o bună conduită morală; 

• Participarea cadrelor didactice la examenele pentru obţinerea gradelor didactice; 

• Existenţa personalului cu o dublă sau triplă specializare(educator-învăţător-

engleză sau muzică). 

• Munca în echipă a personalului şcolii şi grădiniţei; 

• Buna colaborare cu părinţii copiilor, autorităţile locale, biserica, cabinetul 

medical, pompierii; 

• Parteneriate cu poliţia,  G.P.P. Tinca, LIT “N. Jiga” Tinca, alte grădiniţe şi şcoli 

din judeţ; 

• Pregătirea suplimentară a elevilor mai slabi la învăţătură; 

• Supravegherea permanentă a copiilor; 

• Biblioteca şcolii dotată cu carţi, existenţa calculatoarelor; 

• Material didactic bogat şi variat; 

• Spaţiul grădiniţei şi şcolii este frumos amenajat şi decorat; 

• Curtea şcolii mare, frumos amenajată cu părculeţe şi flori; 

• Locul de joaca pentru copii amenajat cu 5 tobogane, 14 hilinte, groapa de nisip, 

băncuţe, foişor; 

• PUNCTE SLABE 

• Puţine cadre didactice participă la sesiuni de comunicări; 

• Slaba participare a părinţilor la activităţile şcolii; 



• Există  elevi cu rezultate mai slabe la învăţătură; 

• Neglijenţa elevilor în privinţa curăţeniei şi a grijii faţă de bunurile şcolii; 

 

• Lipsă fonduri pentru acordarea unor burse de merit elevilor; 

• Organizarea unui număr mic de excursii şi tabere şcolare pentru elevi; 

B) OPORTUNITĂŢI 

• Cursuri de formare continuă a cadrelor didactice pentru stimularea creativităţii 

profesionale şi pentru operare pe calculator; 

• Atragerea de fonduri noi şi redistribuirea celor existente; 

• Imbunătăţirea, ridicarea nivelului de învăţământ preşcolar şi şcolar în 

comunitate; 

 

• Colaborarea cu ISJ, CCD, prin participarea la cursuri de perfecţionare, 

implicarea în cercurile pedagogice,posibilitatea găzduirii unui cerc pedagogic cu 

cadrele didactice de la stat; 

• Parteneriate cu autorităţile locale şi cu diverse grădiniţe şi şcoli din ţară; 

•  Prezentarea la şedinţele cu părinţii a Regulamentului şcolar şi a Regulamentului 

de ordine interioară; 

 

C) AMENINŢĂRI 

• Programa şcolară foarte încărcată şi uneori neadecvată cerinţelor actuale; 

• Orarul foarte încărcat al elevilor; 

• Dezinteresul unui număr mare de părinţi faţă de şcoală; 

• Mulţi copii au părinţii plecaţi la muncă în străinătate şi rămân nesupravegheaţi; 

• Influenţă negativă a anturajului. 

 

    V.   MISIUNEA  ŞCOLII: 



                  „O şansǎ fiecǎrui copil pentru a reuşi în viaţǎ”ar putea fi sloganul care să 

reprezinte misiunea şcolii pentru următorii ani. 

 

 

Educaţia nu este un privilegiu, ci un drept al tuturor. 

Şcoala noastră are misiunea de a asigura tuturor elevilor o educaţie de calitate centrată 

pe nevoile lui de formare astfel încât tânărul de mâine să se poată adapta cerinţelor 

profesionale ale societăţii române sau europene. 

Şcoala noastră este preocupată de formarea elevilor, descoperirea talentelor, cultivarea 

şi dezvoltarea acestora pentru obţinerea de performanţe. 

Ne dorim şi vom acţiona pentru implicarea activă a beneficiarilor direcţi şi indirecţi în 

probleme şcolii. 

Şcoala noastră trebuie să fie o instituţie care să promoveze valorile, care să dea 

posibilitatea tuturor factorilor implicaţi în procesul instructiv-educativ să se afirme şi 

să-şi pună în valoare calităţile profesionale. 

Ne propunem să inovăm, să reinventăm educaţia, astfel încât să pregătim elevii noştri 

pentru societatea de mâine. 

 

   VI.    VIZIUNEA  ŞCOLII: 

 

Dorim pentru elevii noştri o viaţă mai bună decât a părinţilor lor. Scopul Şcolii 

Creştine Private din Cartierul Rromilor este de a îndruma copiii, de a contribui la 

formarea personalităţii lor prin principii şi valori de viaţă sănătoase, principii biblice, 

moral creştine, care să ducă la formarea personalităţii şi caracterului acestora şi a unor 

cetăţeni valoroşi ai societăţii noastre. 

 

       VII.   GRUPURI ŢINTĂ VIZATE: 

  1.elevii; 

           2.părinţii; 

           3.cadrele didactice; 



           4. comunitatea locală. 

 

  VIII.  ŢINTE,    OBIECTIVE,    RESURSE STRATEGICE , REZULTATE   

             AŞTEPTATE 

 

1)CURRICULUM 

 

        ŢINTA  

 

              Toate cadrele didactice aplică metode interactive , de grup şi ştiu să susţină 

lecţii cu    ajutorul  calculatorului. 

        

        OBIECTIVE: 

• Sǎ se implice cadrele didactice şi  elevii în proiectul şcolar; 

• Sǎ se continue procesul de perfecţionare a cadrelor didactice prin grade didactice 

şi cursuri susţinute în afara şcolii;  

• Sǎ se eficientizeze activităţile comisiei metodice, a comisiei pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii şi a celorlalte comisii existente în şcoală. 

           

      RESURSE  STRATEGICE/DIRECŢII DE ACŢIUNE: 

 

 

             -cursuri de perfecţionare pentru cadrele didactice; 

              -verificarea eficienţei cursurilor prin asistenţe la ore, lecţii deschise şi 

interasistenţe; 

              -schimbul de experienţă cu cadrele didactice şi cu alte persoane  din instituţiile 

partenere în proiect; 



 

 

              -resurse financiare: -costul cursurilor de perfecţionare; 

                                              -costul transportului; 

              -resurse umane: - cadrele didactice; 

                                         -elevii; 

                                         -partenerii. 

              -resurse de timp: -4 an. 

               

    -resurse materiale: 

     - teste, fişe de asistenţă la lecţie, 

     - materialul bibliografic pentru cursuri,  

     -calculatoare pentru comunicarea pe internet şi pentru susţinerea lecţiilor, 

     - materialele pregătite pentru întâlnirile de proiect şi pentru diseminări,  

    -planificarea inspecţiilor şi a obiectivelor acestora, 

    - materialele necesare pentru publicitate . 

 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

 

-cadrele didactice care deja aplică metodele interactive la lecţii vor împărtăşi din 

experienţa lor şi celorlalte cadre didactice şi vor susţine lecţii demonstrative în cadrul 

comisiei metodice sau prin interasistenţe; 

-cursuri de perfecţionare pentru utilizarea calculatorului şi pentru metode interactive ; 

-susţinerea gradelor didactice de către învăţătoare şi educatoare; 

-schimb de experienţă cu cadrele didactice şi cu alte persoane din instituţiile partenere 

implicate în proiect; 



-implicarea cadrelor didactice  în activităţile desfăşurate în cadrul proiectului ; 

 

-comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii lucrează pe baza criteriilor de evaluare 

stabilite şi pe baza legii, după ce va fi aprobată. 

 

MODALITĂŢI  DE  EVALUARE  A  ŢINTEI 

 

• chestionare; 

• fişe de asistenţă(directori, şef de comisie metodica); 

• lecţii deschise; 

• planificările cadrelor didactice; 

• rezultatele elevilor comparativ cu anul şcolar anterior. 

 

2) RESURSE UMANE 

 

       ŢINTA 

              - dezvoltarea deplină a personalităţii elevilor. 

 

       OBIECTIVE:  

• Sǎ se încurajeze performanţa la elevi şi cadre didactice; 

• Sǎ se combatǎ absenteismul şi  abaterile disciplinare; 

• Sǎ se realizeze activităţi atractive pentru elevi; 

• Sǎ se perfecţioneze personalul administrativ. 

 

     RESURSE  STRATEGICE/DIRECŢII DE ACŢIUNE: 

       -popularizarea rezultatelor elevilor şi ale cadrelor didactice; 



       -ofertă şcolară atractivă pentru toţi elevii; 

 

       -implicarea mai largă a elevilor în proiecte; 

       -pregătiri suplimentare cu elevii mai slabi la învăţătură; 

       -implicarea mai eficientă a Consiliului elevilor în problemele şcolii; 

       -popularizarea Regulamentului şcolar şi a Regulamentului de ordine interioară; 

       -participarea la cursuri de perfecţionare a personalului administrativ pentru 

implementare şi gestionare bază de date; 

 

-resurse financiare - sponsorizări 

 

-resurse umane - cadrele didactice, 

- elevii,  

-personalul administrativ,  

-părinţii; 

       -resurse de timp- 4 ani ; 

        

-resurse materiale-fişe de lucru diferenţiat cu elevii, 

- materialul necesar pentru pregătirea elevilor care vor   rămâne în şcoală în program 

prelungit, 

  - broşuri, pliante, programul orelor suplimentare cu elevii  slabi la învăţătură şi 

stabilirea sarcinilor individuale, 

  - materiale necesare pentru activităţile extraşcolare,  

  -procesele-verbale şi alte materiale de la Consiliul Elevilor, 

 - proiectele de opţionale,  

 -chestionarele pentru părinţi şi elevi referitoare la stabilirea opţionalelor, materialele 

necesare pentru activitatea în cadrul cabinetului de consiliere şi orientare şcolară ; 



  

 

   REZULTATE AŞTEPTATE: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-mai multe ore de pregătire suplimentară cu elevii slabi la  învăţătură; 

-diversificarea şi creşterea numărului activităţilor extraşcolare;    

 -atragerea elevilor la activităţile de proiect; 

          -colaborarea mai strânsă cu părinţii pentru reducerea numărului de absenţe şi 

pentru o mai  largă participare la rezolvarea problemelor şcolii şi ale elevilor ; 

           - sprijin pentru elevii care provin din familii defavorizate ; 

 

MODALITĂŢI   DE  EVALUARE  A  ŢINTEI 

 

• comparaţie a rezultatelor elevilor cu anul anterior ; 

• comparaţie număr absenţe cu anul anterior ; 

• număr activităţi extraşcolare ; 

• număr elevi participanţi la aceste activităţi ; 

• chestionare aplicate elevilor referitoare la nivelul de pregătire şi la activităţile 

extraşcolare ; 

• existenţa sistemului de gestionare a datelor şi completarea lui periodică .                        

 

3) RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

        ŢINTA: 

           Finalizarea constructiei scolii, dotarea şcolii cu mai multe calculatoare, cu 

material didactic şi dezvoltarea infrastructurii şcolii. 

 



 

 

        OBIECTIVE : 

• Sǎ se dezvolte baza didactico-materialǎ a şcolii prin folosirea eficientă a 

fondurilor primite din sponsorizări; 

• Să se amenajeze parcurile, aleile, locul de joaca pentru copii (groapa de nisip, 

balansoarele, topoganele)din curtea scolii; 

• Sǎ se modernizeze şi sǎ se întreţinǎ clădirile şi  terenurile destinate curţii şi 

activităţilor sportive ; 

 

        RESURSE  STRATEGICE/DIRECŢII DE ACŢIUNE: 

              -posibilitatea redistribuirii cheltuielilor ; 

              -cadre didactice competente în elaborarea proiectelor ; 

              -implicarea în proiecte pentru obţinerea unor fonduri necesare pentru 

dezvoltarea bazei materiale ; 

              -implicarea Consiliului Local, a Primăriei şi a părinţilor în Consiliul de 

Administraţie al şcolii; 

             -resurse financiare- sponsorizări;  

             -resurse umane –firme specializate, cadre didactice ; 

              -resurse de timp-1 an ; 

              -resurse materiale –materiale specifice pentru igienizare, 

- materiale specifice pentru instalaţia electrică,  

-calculatoare, material didactic,  

-imprimante, copiatoare,  

-cameră video, video proiectoare,  

-mobilier modular, scaune, catedră,  

-panou/ecran de proiecţie, flip chart,  



 

 

         REZULTATE AŞTEPTATE: 

                -cadrele didactice care ştiu să elaboreze proiecte vor face cursuri de pregătire 

cu alte cadre didactice care doresc să înveţe care este modalitatea de a alcătui un 

proiect pentru a avea succes ; 

                 - igienizarea sălilor de clasă, a grupurilor sanitare şi a coridoarelor pentru a 

obţine avizele sanitare.               

MODALITĂŢI   DE  EVALUARE  A  ŢINTEI 

• număr proiecte depuse ; 

• număr proiecte realizate ; 

• număr calculatoare obţinute şi gradul de utilizare a acestora ; 

• dotare cu material didactic/gradul de folosire la lecţii/rezultate. 

 

4) DEZVOLTARE  DE  RELAŢII  COMUNITARE 

 

        ŢINTA: 

              Implicarea unui număr mai mare de părinţi în problemele şi activităţile şcolii 

şi mai buna deschidere a şcolii spre nevoile comunităţii. 

   OBIECTIVE: 

• Sǎ fie implicaţi în număr mai mare părinţii, sǎ fie implicate în continuare   

autorităţile locale şi alte instituţii din zonă în cunoaşterea şi rezolvarea problemelor 

şcolii ; 

• Sǎ fie implicaţi mai mult părinţii în cunoaşterea şi rezolvarea problemelor 

elevilor . 

 

 RESURSE STRATEGICE/DIRECŢII DE ACŢIUNE: 

          



 

 

               -popularizarea prin site-ul şcolii, reviste, pliante, a activităţilor desfăşurate în 

şcoală ; 

               -desfăşurarea unor activităţi comune cu părinţii şi cu membrii unor instituţii 

specializate din municipiu pentru realizarea unor activităţi de dezvoltare a 

personalităţii elevilor ; 

               -consultarea părinţilor în legătură cu modul de rezolvare a  problemelor şcolii 

; 

               -colaborare în rezolvarea problemelor elevilor . 

    - resurse financiare - sponsorizări,  

                    -resurse umane – cadre didactice, 

        - părinţi,  

             -membrii administraţiei locale,  

             -cadre didactice de la alte instituţii şcolare ; 

             -resurse de timp - 1 an ; 

 -resurse materiale - chestionare, fişe,  

-materialul necesar pentru prezentările în faţa părinţilor,  

-videoproiector, calculator, flip-chart . 

 

            REZULTATE AŞTEPTATE: 

       - popularizarea problemelor şcolii şi ale elevilor în cadrul şedinţelor cu părinţii ; 

       - solicitarea sprijinului şi a sfaturilor părinţilor pentru rezolvarea acestor probleme; 

      - chestionarea părinţilor în legătură cu ce aşteaptă de la şcoală în elaborarea CDŞ; 

      - prezentarea proiectului şcolar în faţa părinţilor şi sublinierea importanţei acestuia 

pentru şcoala noastră; 

       - prezentarea Regulamentului şcolar şi a Regulamentului de ordine interioară. 



 

 

  MODALITĂŢI   DE   EVALUARE  A  ŢINTEI 

• număr părinţi implicaţi în timpul anului şcolar(comparaţie faţǎ de ultimul an); 

• activităţi comune şcoală – părinţi şi şcoală- comunitate locală . 

          

 INDICATORI  DE  REALIZARE  A  PROIECTULUI  DE  DEZVOLTARE 

 

       -atingerea ţintelor şi realizarea obiectivelor ; 

       -obţinerea rezultatelor aşteptate ; 

       -îndeplinirea  misiunii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Obiectiv realizat 

2010-2014 

Obiectiv strategic 

2014-2018 

Dezvoltarea bazei materiale -Mutarea şcolii într-un 

spaţiu cu săli de clasă mai 

mari; 

-Dotarea bibliotecii 

copiiilor; 

-Dotarea bibliotecii 

cadrelor didactice; 

-Dotarea cu dulapuri pentru 

păstrarea materialului 

didactic; 

-Achiziţionarea de 

echipamente audio-vizuale 

(calculator, cd-player); 

-Achiziţionarea unui 

Xerox; 

-Achiziţionarea rechizitelor 

necesare pentru copii 

(caiete speciale, hârtie albă 

şi colorată, acuarele, 

plastilină, lipici ,creioane, 

etc);  

-Achiziţionarea unei game 

variate de jucării, jocuri; 

-Achiziţionarea unor 

etajere moderne pentru 

jucării la grupele mari; 

-Achiziţionarea de 

echipamente moderne de 

igienizare în grupul sonitar; 

-Achiziţionarea unei 

imprimante color şi a unui 

fax; 

1. Finalizarea lucrărilor la 

partea a doua din clădirea 

nouă; 

2. Dotarea şcolii cu o sală 

de mese şi aparatură 

necesară (frigider, aragaz, 

veselă, mobilier)  

3.Amenajarea spaţiului de 

joacă cu aparate de 

joacă(tobogane leagăne...); 

4.Achiziţionarea unor 

calculatoare mai 

performante; 

5.Achiziţionarea de softuri 

educaţionale, mijloace şi 

materiale didactice (aparat 

foto digital, cameră video, 

videoproiector) ; 

6.Parchetarea sălilor de 

clasă; 

7.Continuarea dotării 

bibliotecilor; 

8.Dotarea cu panouri 

pentru decorul grădiniţei şi 

a şcolii; 

9.Achiziţionarea de 

materiale şi mijloace 

didactice ,calculatoare  şi 

conectarea acestora la 

internet în fiecare sală de 

clasă; 

10.Zugrăvirea sălilor de 

clasă; 

11.Mutarea grădiniţei în 

clădirea nouă; 

12. Schimbarea 

mobilierului din birou; 

13.Achiziţionarea uneltelor 

necesare pentru 

întreţinere(maşină de 



găurit,flex,drujbă, maşină 

de tuns iarba); 

14. Construirea gardului 

din faţă; 

Imbunătăţirea managerului -Delegarea de sarcini; 

-Planificarea şi organizarea 

activităţii de grădiniţă 

,stabilirea unor termene 

concrete; 

-Elaborarea documentelor 

oficiale ale grădiniţei;  

-Imbunătăţirea 

managementului calităţii 

(eficientizarea activităţii 

CEAC); 

-Intensificarea relaţiei cu 

ISJ şi MEC; 

-Arhivarea documentaţiei 

grădiniţei ,a documentelor 

şcolare;  

-Cunoaşterea noutăţilor 

legislative; 

1.Elaborarea  documentelor 

şi structurilor necesare 

(PDI, planuri operaţionale, 

proiecte de buget, comisii); 

2.Imbunătăţirea 

managementului calităţii 

(eficientizarea activităţii 

CEAC); 

3.Intensificarea relaţiei cu 

ISJ şi MEC; 

4.Arhivarea documentaţiei 

grădiniţei ,a documentelor 

şcolare ; 

5.Cunoaşterea noutăţilor 

legislative; 

6.Respectarea termenelor şi 

îndeplinirea obiectivelor 

propuse prin PDI; 

Infrumuseţarea spaţiului 

ambiental al grădiniţei 

   -Amenajarea periodică a 

sălilor de grupă şi spaţiilor 

auxiliare conform 

anotimpurilor; 

   -Amenajarea grupelor 

corespunzător cu centrele 

de interes; 

   -Schimbarea sistemului 

de decorare a şcolii pe 

panouri de poliester ; 

-Decorarea festivă a 

spaţiului cu ocazia unor 

sărbători (8 

Martie,1Iunie,Crăciun); 

-Menţinerea spaţiului curat 

,igienizat ,efectuarea 

reparaţiilor necesare; 

1.Schimbarea sistemului de 

decorare prin panouri ; 

2.Decorarea sălilor de 

grupă cu panouri de 

prezentare a 

grupelor(poze),cu temele 

săptămânale ,cu toate 

anotimpurile şi a holurilor 

cu personaje din poveşti 

,zilele săptămânii ,lunile 

anului ,a sălii de mese  cu 

imagini adecvate; 

3.Amenajarea sălilor de 

grupă şi a holului de 

primire în funcţie de 

anotimp; 

4. Amenajarea în mod 

corespunzător a centrelor 

de interes; 

5.Decorarea festivă a 

spaţiului cu ocazia unor 

sărbători (8 



Martie,1Iunie,Crăciun); 

6.Menţinerea spaţiului 

curat ,igienizat ,efectuarea 

reparaţiilor necesare; 

Creşterea calităţii 

procesului Instructiv-

educativ 

-Imbunătăţirea metodelor şi 

strategiilor 

didactice,adoptarea celor 

interactive; 

-Desfăşurarea activităţilor 

zilnice ca un întreg; 

-Calificarea şi specializarea 

cadrelor didactice; 

-Efectuarea planificărilor 

săptămânale pe câteva 

săptămâni înainte; 

-Expunerea temei 

săptămânale vizualizate,pe 

înţelesul copiilor; 

-Desfăşurarea activităţii 

comisiei metodice; 

-Elaborarea mapelor de 

muncă individuală la 

matematică şi grupa 

pregătitoare; 

-Infiinţarea unui sistem de 

păstrare a materialului 

didactic într-un mod 

eficient,cu acces uşor  de 

utilizat(mape pe 

anotimpuri); 

-Infiinţarea colţului de 

prezentare a temei  

săptămânale vizualizate în 

fiecare grupă; 

-Cunoaşterea criteriilor 

,descriptorilor şi 

standardelor elaborate de 

ARACIP şi satisfacerea 

graduală a acestora; 

1.Specializarea 

personalului prin schimburi 

de experienţă,participarea 

la conferinţe ,seminarii 

,vizite ,obţinerea gradelor 

didactice ; 

2.Activitatea de cercetare a 

cadrelor didactice;  

3. Participarea la cursuri de 

perfecţionare,masterate 

etc.; 

4.Organizarea unor 

programe de vară pentru 

copiii şi absolvenţii 

grădiniţei(săptămâna 

biblică de vacanţă ,excursii, 

tabere); 

5.Adoptarea de strategii 

didactice moderne 

,interactive,centrate pe 

copil,activităţi pe grupuri 

mici şi individuale; 

6.Realizarea mapelor de 

Engleză cu lecţiile 

vizualizate pentru fiecare 

nivel de vârstă.; 

7.Elaborarea unui caiet de 

exercitii grafice utilizand 

resursele existente în 

grădiniţă; 

8.Dezvoltarea şi 

îmbunătăţirea sistemului de 

păstrare a materialului 

didactic,într-un mod 

eficient ,cu acces uşor de 

utilizat (mape pe 

anotimpuri,săptămâni,teme 

biblice ,teme săptămânale 

,etc); 

Dezvoltarea curricum-ului -Elaborarea planificărilor 1.Imbunătăţirea Programei 



proprii pentru opţionalul de 

Limba Engleză pentru 

fiecare grupă; 

de Educaţie Religioasă; 

2.Cunoaşterea ultimelor 

cercetări,descoperiri,noutăţi 

în domeniul 

psihologiei,pedagogiei 

copilului preşcolar şi in 

special în ce priveşte  

dezvoltarea creierului 

copilului ; 

3.Influenţa mass-media 

asupra  personalităţii şi 

comportamentului 

copilului; 

4.Implementarea unui 

program pentru formarea 

caracterului la preşcolari; 

Promovarea imaginii 

grădiniţei şi a şcolii 

-Rezultatele şcolare bune 

ale absolvenţilor grădiniţei; 

-Satisfacerea clienţilor –

copii ,parinţi; 

-Organizarea serbărilor cu 

diferite ocazii (Ziua 

mamei,Paşte,Crăciun,1 

Iunie etc)în cadrul 

grădiniţei ,în afara 

ei(Căminul Cultural sau 

sate vecine); 

-Organizarea întâlnirilor 

săptămânale cu absolvenţii 

grădiniţei la Clubul 

Copiilor,în timpul anului 

şcolar; 

-Articole în presa despre 

activitatea grădiniţei; 

-Editarea unui calendar cu 

poze din grădiniţă ,pliante; 

1.Realizarea şi dezvoltarea 

paginii WEB; 

2.Editarea de calendare şi 

alte 

imprimate(tricouri,pixuri) 

cu numele şi imagini din 

activitatea grădiniţei; 

3.Interviuri,reportaje la 

posturi de TV si Radio; 

4.Parteneriate şi protocoale 

de colaborare; 

5.Susţinerea de programe 

cu diverse ocazii în 

localitatea noastră şi în 

împrejurimi(Participarea la 

acţiuni ale Căminului 

Cultural Tinca,susţinerea 

unor programe la sărbători 

religioase); 

6.Continuarea activităţilor 

săptămânale la Clubul 

Copiilor ,facilitarea  

participării în tabere de 

copii; 

7.Editarea unei reviste  a 

grădiniţei; 

Perfecţionarea  

personalului didactic 

-Obţinerea gradelor 

didactice; 

1. Imbunătăţirea relaţiilor 

cu ISJ prin vizite ,asistentă 



-Participarea şi implicarea 

cadrelor didactice la 

conferinţe ,cercuri 

pedagogice; 

-Calificarea personalului în 

curs de calificare; 

-Schimburi culturale şi 

profesionale cu instituţii de 

învăţământ şi cadre 

didactice din ţară şi 

străinătate (vizite reciproce 

cu cadre didactice din 

Louisiana,Atlanta) 

Participarea la cursuri de 

perfecţionare,specializare 

prin masterate in domeniul 

managementului 

educaţional; 

,sprijin,participări la 

şedinţe; 

2.Menţinerea 

parteneriatului cu Tabăra 

,,Casa Luminii’’; 

3.Menţinerea 

parteneriatelor cu 

sponsorii; 

4.Dezvoltarea relaţiilor de 

colaborare cu factorii 

comunităţii locale 

Poliţia,Brigada de 

Pompieri,Muzeul satului; 

5.Extinderea relaţiilor de 

colaborare cu alţi factori şi 

agenţi economici ; 

Atragerea resurselor 

financiare pentru realizarea 

obiectivelor 

-Donaţii şi sponsorizări ale 

părinţilor şi a unor agenţi 

economici; 

-Tombole cu ocazia zilei de 

1 Iunie; 

-Prezentarea proiectului 

grădiniţei în forme 

scrise,mape de 

prezentare,albume de 

poze,calendare de 

rugăciune; 

1.Mediatizarea activităţilor 

desfăşurate de grădiniţa în 

vederea obţinerii de 

proiecte cu scopul onduri; 

2.Realizarea de proiecte cu 

scopul atragerii de fonduri; 

3.Programe,festivaluri 

pregătite de copii; 

4.Expoziţii cu vânzare ale 

lucrărilor copiilor; 

5.Tombole cu ocazia 

diferitelor serbări; 

6.Prezentarea proiectului 

grădiniţei în formă 

scrisă(mape,poze,scrisori 

informative,calendare de 

rugăciune,etc); 

7. Intrarea în finanţarea de 

stat; 

Valorificarea resurselor 

umane 

-Recrutarea personalului cu 

valori spirituale 

,relaţionale,personale în 

conformitate cu scopul 

grădiniţei; 

-Angajarea unui personal 

tânăr(vârsta medie sub 40 

1.Incurajarea şi stimularea 

personalului prin aprecieri 

verbale,activităţi recreative 

şi recompense materiale; 

2.Elaborarea unor 

instrumente de valoare 

obiectivă; 



ani); 

-Incurajarea calificării 

personalului 

(moral,financiar); 

-Promovarea muncii în 

echipă; 

3.Imbunătăţirea 

conceptului de muncă în 

echipă; 

4.Perfecţionarea cadrelor 

didactice; 

5.Acapararea de 

colaboratori voluntari care 

să sprijine activitatea 

grădiniţei; 

Dezvolatarea 

parteneriatului cu părinţii 

-Organizare de serbări 

,festivaluri cu diverse 

ocazii; 

-Organizarea de şedinţe şi 

întâlniri cu părinţii; 

-organizarea de excursii cu 

părinţii şi copiii; 

-Vizite la domiciliul 

părinţilor; 

-Scrisori informative 

săptămânale; 

-Scrisori de încurajare; 

1.Dezvoltarea unui 

program de consiliere a 

părinţilor în procesul 

educării copiilor,în 

colaborare cu alţi 

specialişti; 

2.Organizarea de seminarii 

,întâlniri,discuţii pe diverse 

teme de interes şi 

importanţă pentru copii şi 

părinţi; 

3.Organizarea de serbări 

,festivaluri ,programe cu 

diverse teme şi ocazii 

,implicarea activă a 

părinţilor prin susţinerea 

unor puncte în program 

,confecţionarea 

costumaţiilor; 

4.Desfăşurarea de proiecte 

tematice cu participarea 

părinţilor; 

5.Organizarea de excursii 

cu copiii şi părinţii în 

localitatea noastră şi în 

afara ei; 

6.Informarea periodică a 

părinţilor ,prin scrisori 

informative ,scrisori de 

încurajare ,prin prezentarea 

rezultatelor evaluărilor; 

7.Informarea părinţilor 

despre proiectul grădiniţei 

la fiecare început de an 

şcolar; 



8.Conştientizarea nevoii de 

ei ca parteneri în procesul 

de educare al copiilor; 

9.Respectarea cerinţelor 

părinţilor în elaborarea 

ofertei educaţionale; 

10.Expunerea informaţiilor 

săptămânale utile părinţilor 

pe panourile informative 

din holul de primire al 

copiilor ; 

11.Vizite la domiciliu; 
 

 

Etapele de realizare ale proiectului de dezvoltare 

 

Etapa I – an şcolar 2014/2015 

Strategii pe termen scurt derivate din ţintele strategice: 

1. Îmbunătăţirea managementului calităţii:  

1.1. Înfiinţarea CEAC, definirea structurilor şi elaborarea documentelor;  

1.2 Arhivarea documentelor grădiniţei şi şcolii 

 

2. Îmbunătăţirea managementului operaţional: 

2.1 Elaborarea PDI şi a planului managerial; 

2.2 Intensificarea relaţiei cu ISJ si MECI; 

2.3 Arhivarea documentaţiei şi documentelor grădiniţei şi şcolii; 

2.4 Cunoaşterea noutăţilor legislative; 

2.5 Întocmirea planificărilor şi stabilirea unor obiective diferenţiate;  

2.6 Întocmirea planificărilor pentru opţionale; 

2.7 Respectarea termenelor şi îndeplinirea obiectivelor propuse prin PDI ; 

3. Perfecţionarea cadrelor didactice şi nedidactice prin: 



3.1 Participarea la cursuri de formare profesională, de completare de studii, masterate; 

3.2 Obţinerea gradelor didactice ; 

3.3 Participarea la conferinţe ACSI, cercuri pedagogice, etc ; 

 

4. Dezvoltarea bazei materiale prin:  

 

4.1-Mutarea şcolii într-un spaţiu cu săli de clasă mai mari; 

4.2-Dotarea bibliotecii cadrelor didactice; 

4.3-Dotarea cu dulapuri pentru păstrarea materialului didactic; 

4.4-Achiziţionarea de echipamente audio-vizuale (calculator, cd-player); 

4.5-Achiziţionarea unui Xerox; 

4.6-Achiziţionarea rechizitelor necesare pentru copii (caiete speciale, hârtie albă şi 

colorată, acuarele, plastilină, lipici ,creioane, etc);  

4.7-Achiziţionarea unei game variate de jucării, jocuri; 

4.8-Achiziţionarea unei imprimante color şi a unui fax;  

4.9.Achiziţionarea de softuri educaţionale, mijloace şi materiale didactice (aparat foto 

digital, cameră video, videoproiector) ;  

4.10.Achiziţionarea de materiale şi mijloace didactice ,calculatoare  şi conectarea 

acestora la internet în fiecare sală de clasă; 

 

4.11.Parchetarea sălilor de clasă; 

 

5. Promovarea imaginii grădiniţei şi şcolii prin:  

 

5.1.Realizarea şi dezvoltarea paginii WEB; 

5.2.Parteneriate şi protocoale de colaborare; 



5.3.Susţinerea de programe cu diverse ocazii în localitatea noastră şi în 

împrejurimi(Participarea la acţiuni ale Căminului Cultural Tinca,susţinerea unor 

programe la sărbători religioase); 

5.4 -Rezultatele şcolare bune ale absolvenţilor grădiniţei; 

5.5-Organizarea serbărilor cu diferite ocazii (Ziua mamei,Paşte,Crăciun,1 Iunie etc)în 

cadrul grădiniţei ,în afara ei(Căminul Cultural sau sate vecine); 

 

6. Dezvoltarea curriculum-ului prin:  

 

6.1.Influenţa mass-media asupra  personalităţii şi comportamentului copilului; 

6.2.Implementarea unui program pentru formarea caracterului la preşcolari; 

6.3  -Elaborarea planificărilor proprii pentru opţionalul de Limba Engleză pentru 

fiecare grupă; 

 

7. Dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea locală naţională si internaţională;  

 

7.1. Imbunătăţirea relaţiilor cu ISJ prin vizite ,asistentă ,sprijin,participări la şedinţe; 

7.2.Menţinerea parteneriatelor cu sponsorii; 

7.3-Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu factorii comunităţii locale :şcoala,alte 

grădiniţe particulare sau de stat,într-o formă verbală ; 

7.4-Dezvoltarea unor parteneriate cu persoane fizice sau juridice ,agenţi economici din 

ţară sau străinătate în vederea susţinerii grădiniţei ; 

7.5.Extinderea relaţiilor de colaborare cu alţi factori şi agenţi economici ; 

 

 8. Atragerea resurselor financiare pentru realizarea strategiilor; 

 

8.1.Mediatizarea activităţilor desfăşurate de grădiniţa în vederea obţinerii de proiecte 

cu scopul onduri; 



8.2.Realizarea de proiecte cu scopul atragerii de fonduri; 

8.3.Programe,festivaluri pregătite de copii; 

8.4.Prezentarea proiectului grădiniţei în formă scrisă(mape,poze,scrisori 

informative,calendare de rugăciune,etc); 

8.5- Prezentarea proiectului grădiniţei în forme scrise (mape, poze, scrisori inf, etc)  

9. Dezvoltarea parteneriatului cu părinţii;  

9.1.Organizarea de serbări ,festivaluri ,programe cu diverse teme şi ocazii ,implicarea 

activă a părinţilor prin susţinerea unor puncte în program ,confecţionarea costumaţiilor; 

9.2.Desfăşurarea de proiecte tematice cu participarea părinţilor; 

9.3.Organizarea de excursii cu copiii şi părinţii în localitatea noastră şi în afara ei; 

9.4.Informarea periodică a părinţilor ,prin scrisori informative ,scrisori de încurajare 

,prin prezentarea rezultatelor evaluărilor; 

9.5.Informarea părinţilor despre proiectul grădiniţei la fiecare început de an şcolar; 

9.6.Expunerea informaţiilor săptămânale utile părinţilor pe panourile informative din 

holul de primire al copiilor ; 

9.7.Vizite la domiciliu; 

 

10. Înfrumuseţarea spaţiului ambiental al grădiniţei si scolii prin:  

 

10.1.Schimbarea sistemului de decorare prin panouri ; 

10.2.Decorarea sălilor de grupă cu panouri de prezentare a grupelor(poze),cu temele 

săptămânale ,cu toate anotimpurile şi a holurilor cu personaje din poveşti ,zilele 

săptămânii ,lunile anului ,a sălii de mese  cu imagini adecvate; 

10.3.Amenajarea sălilor de grupă şi a holului de primire în funcţie de anotimp; 

10.4. Amenajarea în mod corespunzător a centrelor de interes; 

10.5.Decorarea festivă a spaţiului cu ocazia unor sărbători (8 Martie,1Iunie,Crăciun); 

10.6.Menţinerea spaţiului curat ,igienizat ,efectuarea reparaţiilor necesare; 



 

Resurse materiale:  

- xerox, imprimantă, calculator, consumabile, documente oficiale, noile apariţii 

legislative, internet, telefon, publicaţii, manuale, scrisori de mulţumire, programe 

naţionale, planuri cadru, planificari, bibliorafturi, mape, folii,înfoliator ,ghilotină,etc. 

Resurse umane: 

- personalul didactic şi nedidactic, preşedintele, membrii CEAC (Comisia pentru 

evaluarea şi Asigurarea Calităţii), părinţii, inspectori de specialitate, egenţi economici, 

angajaţi ai instituţiilor de stat, culturale etc. 

Resurse financiare: 

- donaţii, sponsorizări,  

Indicatori de realizare şi modalităţi de evaluare: 

- funcţionarea eficientă a comisiei CEAC; 

- existenţa întregii documentaţii cerute de legislaţia în vigoare; 

- diplome, certificate perfectionare si conferinte, procese verbale de la inspecţii; 

- mijloace şi materiale didactice, echipamente tehnologice achiziţionate 

(calculator performant pentru personal, imprimantă color, băncuţe, scaune, etc.) ;  

- creşterea calitativă a procesului instructiv-educativ; 

- optimizarea şi eficientizarea activităţilor educative şi a muncii prestate de 

personalul didactic; 

- inspecţii la activităţi; 

- evaluări externe; 

- raport de evaluare internă ; 

- chestionare pentru părinţii, copii, personal; 

- fişe de evaluare; 

- verificarea documentelor oficiale ale instituţiei de către CEAC, ISJ, ;  

- mapa planificărilor, opţionalelor, activităţilor extracuriculare; 



- mape cu material didactic pe anotimpuri; 

- albume cu fotografii.  

 

Etapa a II-a – an şcolar 2015/2016 

Strategii pe termen mediu derivate din ţintele strategice: 

1. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de Grădiniţă şi Şcoală prin:  

1.1 .angajarea unui cadru didactic pentru creşterea raportului nr. cadre didactice:nr. 

copii 

1.2 .funcţionarea eficientă a CEAC 

1.3 .organizarea unui program de vară pentru copii 

1.4 .activitatea de cercetare a cadrelor didactice 

1.5 .adoptarea de strategii didactice moderne, interactive, centrate pe copil 

1.6 .promovarea unei culturi organizaţionale pozitive, încurajatoare, stimulative, 

motivatoare, de sprijin 

2.Dezvoltarea bazei materiale prin: 

2.1 .achiziţionarea de softuri educaţionale,  

2.2 .achiziţionarea ultimelor apariţii în domeniul materialelor didactice pentru 

învăţământul preşcolar şi şcolar 

2.3 .continuarea dotării bibliotecii 

2.4.dotarea cu încălzire centrală a clădirii noi 

2.5.amenajarea spaţiului de joacă cu aparate de joacă(tobogane leagăne...);  

2.6.mutarea grădiniţei în clădirea nouă;  

2.7. schimbarea mobilierului din birou;  

2.8 .achiziţionarea de aparate moderne pentru igienizare în grupul sanitar 

 

 



 

 

3.Înfrumuseţarea spaţiului ambiental al grădiniţei şi şcolii prin: 

3.1 .Amenajarea sălilor şi a holurilor în funcţie de anotimp 

3.2 .Amenajarea în mod corespunzător a centrelor de interes 

3.3 .Decorarea festivă a spaţiului cu ocazia unor sărbători 

3.4 .Plantarea de garduri vii şi arbori ornamentali 

3.5 .Efectuarea reparaţiilor necesare 

3.6 .Zugrăvirea interioarelor celor doua clădiri 

3.7 .Menţinerea spaţiului curat, igienizat 

 

4.Dezvoltarea curriculum-ului prin: 

4.1 .Diversificarea ofertei educaţionale cu noi activităţi extracurriculare atractive 

4.2.Elaborarea, adoptarea, implementarea unui program pentru formarea caracterului la 

preşcolari 

4.3.Imbunătăţirea Programei de Educaţie Religioasă; 

4.4.Cunoaşterea ultimelor cercetări,descoperiri,noutăţi în domeniul 

psihologiei,pedagogiei copilului preşcolar şi in special în ce priveşte  dezvoltarea 

creierului copilului ; 

4.5.Influenţa mass-media asupra  personalităţii şi comportamentului copilului; 

 

5.Promovarea imaginii grădiniţei şi şcolii prin: 

5.1 .Facilitarea participării în tabere de copii 

5.2 .Parteneriate şi protocoale de colaborare 

5.3 .Interviuri, reportaje la posturi TV şi Radio 

5.4 .Susţinerea unor programe cu diverse ocazii în cadrul şi în afara şcolii 

(susţinerea unor programe la sărbători religioase în biserici) 



6. Dezvoltarea parteneriatelor grădiniţei şi şcolii prin:  

6.1 .Iniţierea parteneriatelor cu alte grădiniţe private din ţară, grădiniţe de stat din 

împrejurimi 

6.2 .Iniţierea relaţiilor de colaborare cu grădiniţe din Europa şi SUA prin 

intermediul colaborării cu ACSI-Asociaţia Internaţională a Şcolilor Creştine 

7.Perfecţionarea personalului didactic prin: 

7.1 .Frecventarea diferitelor forme de perfecţionare  

7.2 .Participarea si implicarea la conferinţe ACSI si alte conferinte, simpozioane, 

seminarii, cercuri pedagogice, etc 

7.3 .Activitatea de cercetare a cadrelor didactice  

7.4 .Încurajarea şi stimularea personalului (aprecieri verbale, scrise, recompense) 

7.5 .Elaborarea unor instrumente de evaluare obiective 

7.6 .Sustinerea gradelor didactice 

8.Dezvoltarea relaţiilor cu factori ai comunităţii locale şi naţionale prin: 

8.1 .Imbunatatirea relatiilor cu ISJ prin vizite, asistente, participari la sedinte 

8.2 .Continuarea relaţiilor de colaborare cu ceilalţi factori ai comunităţii locale 

menţionaţi în etapa precedentă 

8.3 .Extinderea relatiilor de colaborare cu alti factori si agenti economici 

9.Dezvoltarea parteneriatului cu părinţii prin:  

9.1.Dezvoltarea unui program de consiliere a părinţilor în procesul educării copiilor,în 

colaborare cu alţi specialişti; 

9.2.Organizarea de serbări ,festivaluri ,programe cu diverse teme şi ocazii ,implicarea 

activă a părinţilor prin susţinerea unor puncte în program ,confecţionarea costumaţiilor; 

9.3.Organizarea de excursii cu copiii şi părinţii în localitatea noastră şi în afara ei; 

9.4.Informarea periodică a părinţilor ,prin scrisori informative ,scrisori de încurajare 

,prin prezentarea rezultatelor evaluărilor; 

9.5.Informarea părinţilor despre proiectul grădiniţei la fiecare început de an şcolar; 

9.6.Respectarea cerinţelor părinţilor în elaborarea ofertei educaţionale; 



9.7.Vizite la domiciliu; 

10.Atragerea resurselor de finanţare prin:  

 

10.1.Realizarea de proiecte cu scopul atragerii de fonduri; 

10.2.Tombole cu ocazia diferitelor serbări; 

10.3.Prezentarea proiectului grădiniţei în formă scrisă(mape,poze,scrisori 

informative,calendare de rugăciune,etc); 

10.4. Intrarea în finanţarea de stat; 

10.5. Întocmirea de proiecte pentru atragerea de fonduri 

10.6.Expoziţii cu lucrările copiilor 

Resurse materiale:  

- lucrări ale copiilor, documentaţia grădiniţei si a scolii, consumabile, 

echipamente tehnologice din dotare, documente legislative, programe, manuale, 

ghiduri, normative, costume pentru serbări, programe, scrisori de mulţumire, poze, 

filmuleţe, pliante, calendare, casete audio, CD-uri, DVD-uri, softuri educaţionale, 

internet, telefon, etc 

Resurse umane: 

- personalul angajat şi colaborator al grădiniţei, preşedintele,  inspectori, Fundatia 

People To People, reprezentanţi ACSI, părinţi, agenţi economici, factori ai comunităţii 

locale, angajaţi ai diverselor instituţii implicate, membrii CEAC, angajaţi ai instituţiilor 

partenere, copiii acestora, etc 

Resurse financiare: 

- donaţii, sponsorizări, fonduri adunate din proiecte, finantare de stat ,etc.  

 

Indicatori de realizare şi modalităţi de evaluare:  

- desfăşurarea optimă a activităţii CEAC 

- îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ prin utilizarea mijloecelor, 

materialelor achiziţionate şi prin creşterea calităţii muncii personalului didactic 

specializat prin formele menţionate 



- mediul ambiental prielnic, atractiv al grădiniţei si scolii 

- identificarea şi dezvoltarea aptitudinilor copiilor prin participarea la opţionale 

- creşterea prestigiului şi îmbunătăţirea imaginii grădiniţei în comunitatea locală, 

naţională, internaţională 

- diplome, certificate obţinute de personal 

- poze, înregistrări 

- aplicarea de chestionare şi formulare de evaluare 

- inspecţii şi evaluări externe 

- autoevaluare internă prin CEAC  

- mapa activităţilor extracuriculare 

- mape cu material didactic pe anotimpuri 

- noi apariţii în bibliotecă 

- jurnalul grupei 

 

Etapa a III-a – an şcolar 2016/2017 

Strategii pe termen mediu derivate din ţintele strategice: 

     1.Dezvoltarea bazei materiale prin:  

 

1.1. Dotarea şcolii cu o sală de mese şi aparatură necesară (frigider, aragaz, veselă, 

mobilier)  

1.2.Achiziţionarea unor calculatoare mai performante; 

1.3.Continuarea dotării bibliotecilor; 

1.4.Dotarea cu panouri pentru decorul grădiniţei şi a şcolii; 

1.5.Zugrăvirea sălilor de clasă; 

1.6.Achiziţionarea uneltelor necesare pentru întreţinere(maşină de găurit,flex,drujbă, 

maşină de tuns iarba); 



1.7. Construirea gardului din faţă; 

1.8. Achiziţionarea ultimelor apariţii în domeniul materialelor didactice pentru 

învăţământul preşcolar si scolar 

2. Îmbunătăţirea managementului 

2.1. Elaborarea documentelor şi structurilor necesare (PDI, planuri operaţionale, 

proiecte de buget, comisii) 

2.2. Cunoaşterea noutăţilor legislative 

2.3. Evaluarea realizării obiectivelor şi respectarea termenelor prevăzute în PDI 

2.4. Întocmirea raportului de evaluare internă a grădiniţei, a rapoartelor comisiilor  

2.5. Intensificarea relatiei cu ISJ si MECI 

3. Creşterea calităţii activităţii Grădiniţei prin: 

3.1 Specializarea cadrelor didactice prin schimburi de experienţă, participarea la 

conferinţe, seminarii, parteneriate, obţinerea gradelor didactice, frecventarea cursurilor 

de masterat 

3.2 Achiziţionarea şi confecţionarea de materiale didactice atractive 

3.3 Dezvoltarea culturii calităţii în Grădiniţă 

  

      4. Dezvoltarea curriculum-ului 

 

4.1.Imbunătăţirea Programei de Educaţie Religioasă; 

4.2.Cunoaşterea ultimelor cercetări,descoperiri,noutăţi în domeniul 

psihologiei,pedagogiei copilului preşcolar şi in special în ce priveşte  dezvoltarea 

creierului copilului ; 

4.3.Influenţa mass-media asupra  personalităţii şi comportamentului copilului; 

4.4.Implementarea unui program pentru formarea caracterului la preşcolari; 

5. Promovarea imaginii grădiniţei prin: 

5.1 Editarea de calendare, tricouri imprimate, etc cu numele şi imagini din activităţile 

grădiniţei şi şcolii  



5.2 Desfăşurarea unor parteneriate şi protocoale de colaborare cu diverşi factori 

5.3 Proiecte desfăşurate în cadrul şi în afara şcolii 

5.4 Dezvoltarea culturii organizaţionale a scolii 

5.5 Interviuri, reportaje (la TV, Radio, reviste, ziare, etc.), publicarea unor materiale de 

către cadrele didactice 

5.6 Organizarea unor expoziţii cu lucrări ale copiilor, diverse instituţii  

5.7 Prezentarea proiectului şcolii la diferite conferinţe, seminarii, etc 

6. Dezvoltarea parteneriatelor prin:  

 

6.1.Dezvoltarea unui program de consiliere a părinţilor în procesul educării copiilor,în 

colaborare cu alţi specialişti; 

6.2.Organizarea de serbări ,festivaluri ,programe cu diverse teme şi ocazii ,implicarea 

activă a părinţilor prin susţinerea unor puncte în program ,confecţionarea costumaţiilor; 

6.3.Desfăşurarea de proiecte tematice cu participarea părinţilor; 

6.4.Informarea periodică a părinţilor ,prin scrisori informative ,scrisori de încurajare 

,prin prezentarea rezultatelor evaluărilor; 

6.5.Informarea părinţilor despre proiectul grădiniţei la fiecare început de an şcolar; 

6.6.Respectarea cerinţelor părinţilor în elaborarea ofertei educaţionale; 

6.7.Expunerea informaţiilor săptămânale utile părinţilor pe panourile informative din 

holul de primire al copiilor ; 

6.8.Vizite la domiciliu; 

7. Atragerea resurselor financiare prin: 

7.1 Mediatizarea activităţilor desfăşurate de grădiniţă şi şcoala 

7.2 Desfăşurarea de programe speciale cu copiii 

7.3 Elaborarea de proiecte pentru atragerea de fonduri 

7.4 Expoziţii cu vânzare ale lucrărilor copiilor  

8. Dezvoltarea parteneriatului cu părinţii prin:  



8.1 Dezvoltarea unui program de consiliere şi asistenţă a părinţilor în procesul educării 

copiilor  

8.2 Organizarea de seminarii, întâlniri pe teme de interes pentru părinţii (ex. Pericolele 

mass-media pentru preşcolari, Obligativitatea grădiniţei de la vârsta de 3 ani, etc) 

8.3  Organizarea de excursii şi activităţi extraşcolare atractive cu copiii şi părinţii  

8.4 Organizarea de serbari, festivaluri, programe cu diverse teme si ocazii, si 

implicarea activa a parintilor 

8. 5 Menţinerea interesului părinţilor prin scrisorile şi panourile informative 

8.6  Desfasurarea de proiecte tematice cu participarea parintilor 

8.7  Informarea parintilor despre proiectul scolii la fiecare inceput de an scolar  

8.8 Vizite la domiciliu 

Resurse materiale: 

- documente ale scolii, poze, înregistrări, procese verbale, proiecte, documente 

legislative, formulare de evaluare, chestionare, lucrări ale copiilor, manuale, publicaţii, 

consumabile, echipamente de tehnologie din dotare, consumabile, programe scolare,  

baza materială a scolii, etc 

Resurse umane:  

Indicatori de realizare şi modalităţi de evaluare: 

- parteneriate şi protocoale scrise,  

- poze, reportaje, înregistrări, 

- eficientizarea procesului instructiv-educativ ca urmare a specializării 

personalului şi achiziţionării de materiale şi mijloace didactice 

- mediul ambiental plăcut, atractiv 

- rapoarte de evaluare, procese verbale  

- performanţele copiilor şi personalului didactic şi didactic auxiliar 

- reportaje, interviuri, chestionare 

- planificarea activităţilor opţionalului de desen şi pictură 



- materialele prezentate de cadrele didactice la cursurile, conferinţele, seminariile 

la care au participat 

- arhiva documentelor şcolii 

- inventarul bunurilor şcolii 

- inspecţii şi evaluări externe 

- autoevaluări interne prin CEAC 

- concordanţa realizărilor cu obiectivele şi termenele prognozate 

- mapele cu material didactic 

- noi apariţii bibliografice 

 

Etapa a IV-a – an şcolar 2017-2018    

 

Strategii pe termen lung derivate din ţintele strategice: 

        1.Dezvoltarea bazei materiale prin:  

 

1.1.Achiziţionarea unor calculatoare mai performante; 

1.2.Dotarea cu panouri pentru decorul grădiniţei şi a şcolii; 

1.3.Achiziţionarea de materiale şi mijloace didactice ,calculatoare  şi conectarea 

acestora la internet în fiecare sală de clasă; 

 

        2.Îmbunătăţirea managementului prin: 

2.1. Îmbunătăţirea relaţiilor cu ISJ şi MECI,  

2.2. Evaluarea respectării termenelor şi a îndeplinirii obiectiv. propuse în PDI   

2.3. Cunoaşterea legislaţiei actuale 

2.4. Evaluarea şi îmbunătăţirea, adaptarea la noile cerinţe a documentaţiei, a statutului 

şi autonomiei grădiniţei 



2.5. Întocmirea rapoartelor de autoevaluare a comisiilor, a raportului de evaluare 

internă al grădiniţei 

2.6. Arhivarea documentelor scolii 

2.7. Respectatrea termenelor si indeplinirea obiectivelor propuse prin PDI 

2.8. Imbunatatirea managementului calitatii (eficientizarea activitatii CEAC) 

             3.Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ prin: 

3.1.Specializarea personalului prin schimburi de experienţă participarea la conferinte, 

seminarii, vizite, optinerea gradelor didactice, participarea la cursuri de perfectionare 

masterate, etc  

3.2 .Activitatea de cercetare a cadrelor didactice 

3.3 .Utilizarea de softuri educaţionale şi mijloace didactice moderne 

3.4 .Adoptarea de strategii moderne, interactive, care valorizează copilul, centrarea 

pe activităţi cu grupuri mici 

3.5 .Optimizarea raportului nr. cadre didactic: nr. copii 

3.6 .Relaţii de colaborare cu  psihologul în actul instructiv-educativ 

3.7 .Îmbunătăţirea modalităţilor de evaluare ale copiilor 

          4.Dezvoltarea curriculum-ului: 

4.1.Reconsiderarea cerinţelor comunităţii în vederea actualizării şi modernozării ofertei 

educaţionale 

4.2. Revizuirea planificarilor la optionale 

4.3.Respectarea dorintei parintilor in cazul in careacestia opteaza si pentru alte 

activitati optionale 

         5.Promovarea imaginii grădiniţei prin:  

        5.1.Parteneriate si protocoale de colaborare 

5.2 .Prezentarea proiectului grădiniţei la diferite conferinţe, seminarii, etc 

       5.3.Interviuri, reportaje, publicaţii 

        5.4.Conceperea unor modalităţi de implicare activă a şcolii în comunitatea locală 

şi naţională prin intermediul copiilor şi absolvenţilor şcolii 



 

            6.Perfecţionarea personalului didactic prin: 

        6.1.Obţinerea gradelor didactice  

          6.2.Schimburi de experienţă, schimburi profesionale, vizite interne şi 

internaţionale, cercuri pedagogice, cursuri de perfecţionare, etc 

          6.3.Participarea şi implicarea la conferinţele ACSI şi la alte conferinţe, 

simpozioane, seminarii, etc 

               7.Dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea locală 

      7.1.Menţinerea parteneriatelor cu sponsorii; 

      7.2.Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu factorii comunităţii locale 

Poliţia,Brigada de Pompieri,Muzeul satului; 

      7.3.Extinderea relaţiilor de colaborare cu alţi factori şi agenţi economici ; 

            8.Înfrumuseţarea spaţiului ambiental prin: 

         8.1.Schimbarea mobilierului învechit 

         8.2.Amenajarea sălilor de clasă şi a holului în funcţie de anotimp 

          8.3.Decorarea festivă a spaţiului cu ocazia unor sărbători (Crăciun, 8 martie, 

paşti, 1 iunie) 

8.4.Menţinerea spaţiului curat, igienizat, efectuarea reparaţiilor necesare 

 

           9.Dezvoltarea parteneriatelor prin: 

 

9. 1. Menţinerea şi dezvoltarea unor parteneriate cu scop educativ sau în vederea 

sprijinirii activităţii scolii 

 

           10.Atragerea resurselor financiare necesare prin: 

 

    10.1.Mediatizarea activităţilor desfăşurate de şcoala 



10.2.Elaborarea de proiecte pentru atragerea de fonduri structurale 

10.3.Prezentarea proiectului grădiniţei în forma scrisă (mape, poze, scisori informative, 

calendare de rugaciune, etc) 

               11.Dezvoltarea parteneriatului cu părinţii: 

 11.1.Îmbunătăţirea programului de consiliere a părinţilor  

 11.2.Menţinerea şi dezvoltarea modalităţilor de comunicare cu părinţii 

 11.3.Organizarea de seminarii, întâlniri, discuţii pe diverse teme de interes şi 

importanţa pentru părinţi şi copii 

 11.4.Informarea periodică a părinţilor prin scrisori informative, scrisori de încurajare, 

prin prezentarea rezultatelor evaluării 

 11.5.Informarea părinţilor despre proiectul grădiniţei la fiecare început de an şcolar 

 11.6.Respectarea cerinţelor părinţilor în elaborarea ofertei educaţionale 

Resurse materiale: 

- consumabile, echipamentele tehnologice din dotare, documentaţia şcolii, baza 

materială a şcolii, formulare, chestionare, fişe, materiale şi mijloace didactice, noutăţi 

legislative, ghiduri, normative, internet, imprimate, manuale, publicaţii, lucrările 

copiilor, rapoarte, etc. 

 

Resurse umane:  

- personalul didactic şi nedidactic, cadre didactice din ţară şi străinătate, părinţi, 

angajaţi ai instituţiilor colaboratoare, inspectori, membrii CEAC, presedintele PEOPLE 

TO PEOPLE, reprezentanţi ACSI, etc. 

Resurse fianciare: 

- donaţii, sponsorizări, fonduri adunate prin proiecte, etc. 

Indicatori de realizare şi modalităţi de evaluare:  

- creşterea prestigiului intern şi internaţional al grădiniţei şi şcolii şi îmbunătăţirea 

imaginii grădiniţei şi şcolii 

- forma scrisă a proiectelor de parteneriat şi colaborare 



- poze, înregistrări, pliante, articole 

- optimizarea activităţilor din grădiniţă prin utilizarea noilor achiziţii materiale şi 

financiare 

- rezultatele copiilor 

- participarea copiilor şi cadrelor la diverse activităţi şi manifestări – concursuri, 

conferinţe, festivaluri, serbări, etc 

- diplome, certificate perfectionare si conferinte, procese verbale de la inspectii,  

atestate, etc. 

- rapoarte de evaluare internă şi autoevaluare 

- documentaţia actualizată a scolii 

- inspecţii şi evaluări externe 

- autoevaluare internă prin CEAC şi întocmirea raportului anual de evaluare 

internă 

- eficientizarea parteneriatului cu părinţii, îmbunătăţirea stilului educaţional 

parental şi implicit a performanţelor copiilor ca urmare a programului de consiliere 

- verificarea documentelor oficiale ale instituţiei de catre ISJ, CEAC 

- existenţa intregii documentătii cerute de legislaţia în vigoare 

- mijloace si materiale didactice, echipamente tehnologice achiziţionate 

- chestionare pentru parinţi, copii şi personal 

- fişe de evaluare 

- mapa activităţilor extracuriculare 

- poze, inregistrări, pliante articole  

 

- Necesitatea, fezabilitatea şi oportunităţi ale prezentului PDI 

 

Aşa cum am menţionat în argumentarea proiectului ne simţim responsabili faţă de 

dezvoltarea acestui proiect, să depunem în continuare eforturi pentru indelinirea lui 

etapa cu etapa . Considerăm deci că prezentul Proiect de Dezvoltare Instituţională este 



necesar pentru începerea şi continuarea activităţii grădiniţei şi şcolii .Considerăm că 

această necesitate este motivată de câţiva factori: 

Fezabilitatea proiectului ia în considerare condiţiile de reuşită ale proiectului: 

 oferta educaţională bogată, atractivă 

 personalul calificat şi cu o bună conduită morală 

 baza materială bogată 

 dotarea modernă 

 deschiderea spre colaborare naţională şi internaţională 

 calitatea serviciilor educaţionale oferite 

 

Oportunităţile Proiectului de dezvoltare: 

 dezvoltarea învăţământului preşcolar particular în România 

 colaborarea cu organizaţii, grădiniţe din afara ţării 

 imaginea Bisericii Baptiste din Tinca 

 îndrumarea prin ACC Samariteanul Arad 

 

Ne angajăm să depunem toate eforturile necesare pentru a obţine rezultatele spontate, 

pentru atingerea idealurilor propuse şi realizarea viziunii asumate.  

Credem că generaţiile care vor absolvi această grădiniţă şi şcoală , vor avea o 

contribuţie considerabilă la îmbunătăţirea stării actuale a societăţii româneşti în toate 

domeniile, în special prin aportul lor personal. Bineînţeles că rezultatele acestea se vor 

vedea în timp, nu imediat.  

De asemenea sperăm că impactul educaţiei realizate în grădiniţă va fi acela de reducere 

a migraţiei tinerilor români talentaţi şi competenţi spre alte ţări şi implicarea activă a 

acestora în folosul şi spre binele României. În special prin educaţia biblică cu profundă 

învăţătură morală, Grădiniţa şi şcoala , împreună cu celelalte grădiniţe şi şcoli creştine 

din ţară şi chiar cu cele publice care urmăresc aceleaşi standarde morale urmăresc să 

realizeze un impact considerabil în ce priveşte moralitatea, corupţia, responsabilitatea, 

motivarea implicării active a fiecărui cetăţean pentru binele ţării.      
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