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CONTEXTUL LEGISLATIV


Convenția ONU cu privire la protecția drepturilor copilului din 20.11.89;



Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014;



Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 ” Educația -2020” Hotărîrea Guvernului nr. 944/14.11.14;



Curriculumul educației copiilor de vîrstă timpurie și preșcolară ( 1-7 ani) în Republica Moldova, Ministrul Educației ,
2008;



Standardele de învățare și dezvoltare a copiilor de la naștere pînă la 7 ani , 2010;



Standardele profesionale naționale pentru cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie , 2010;



Regulamentul instituției de educație preșcolară , 16.12.2010;



Regulamentul cu privire la organizarea obligatorie a pregătirii copiilor către școală de la vîrsta de 5 ani , 16.12.2010;



Codul Muncii al Republicii Moldova,2003 Nr.159-162;



Ordinul nr.77 din 22 februarie 2013cu privire la Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor
instituțiilor de învățămint în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului;



Legea nr.140 din14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți;



Regulamentul privind comunicarea între instituțiile de învățămînt și mass-media în cazul ce se referă la copii.Ordinul ME
nr.60 din 07.02.2014;



Statutul instituției preșcolare nr.210.



Regulamentul de ordine internă instituției preșcolare nr.210.

Motto: ”Nici un lucru important nu poate fi realizat fără pasiune și dăruire! ”

Argument


Planul de Dezvoltare presupune atingerea performanței la nivelul grădiniței de copii nr. 210 în perioada 2015-2020.



Grădinița funcționează și se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere, al personalului grădiniței, al copiilor
și al părinților alcătuind comunitatea educațională.



Pentru formularea misiunei și viziunei, stabilirea scopurilor strategice și pentru dezvoltarea culturii organizaționale s-a
folosit principiul continuității în politica educațională a echipei manageriale , a cadrelor didactice, continuitate susținută
atît de rezultatele obținute cît și de expetanțele părinților și a comunității.



Scopurile strategice formulate pentru perioada 2015-2020 reflectă modificările legislative, cerințele societății actuale și
valorile europene.



Planul de Dezvoltare concentrează atenția asupra finalităților educaționale ,asigurînd întrepătrunderea tuturor domeniilor
funcționale ale managementului ( curriculum, resurse umane, resurse materiale – financiare, relații comunitare).



Planul de Dezvoltare este elaborat și fundamentat în strînsă concordanță cu mediul și condițiile în care își desfășoară
activitatea instituția ținîndu-se cont de factorii care influențează eficiența activității educaționale: numărul mare de copii
în grupe, schimbările educaționale și manageriale generate de reformele educaționale, politica managerială a grădiniței și
a părinților.

Planul de dezvoltare reprezintă voința comună a personalului didactic , nedidactic și a
comunității ( părinții, administrație publică locală) elaborarea pornind de la punctele tari și
slabe ( analiza SWOT) ale activității educaționale.
S-au avut în vedere următoarele aspecte:
•

Elaborarea și punerea în practică a unei oferte care să permită pregătirea unitară și
coerentă a copiiilor;

•

Ofertă educațională cu accent pe formarea unui copil educat, independent, sociabil, ușor
adaptabil permanetelor transformări și evoluții ale societății;

•

Centrarea managementului resurselor umane pe selectarea, motivarea și fidelizarea
cadrelor didactice cu rezultate deosebite;

•

Crearea unui mediu adecvat cerințelor unei educații moderne;

•

Stabilirea de parteneriate și schimburi culturale și derularea de programe extracurirulare
în vederea dobîndirii de competențe necesare integrării cu succes în învățămîntul
primar;

•

Profesionalizarea actului managerial;

•

Asigurarea unei baze materiale bune pentru desfășurarea procesului instructiv –
educativ și gestionarea eficientă.

I . PREZENTAREA GRĂDINIȚEI
1.1. Elemente de identificare a instituției preșcolare


Denumirea instituției: grădiniță- creșă Nr. 210 ” Spiriduș”



Adresa : Strada Columna nr. 28



Tel./ e-mail : 022270074 ; centrugradi210@gmail.com



Orele de lucru: 07.00- 19.00



Limba de instruire : limba română.

1.2 Oferta educațională


Oferta educațională a grădiniței noastre dă posibilitatea formării la copii a capacității de a se adapta
la schimbările ulterioare.



Oferă un mediu educațional centrat pe nevoile curente a copiilor respectînd autonomia individuală .



Grădinița acordă șanse egale tuturor copiilor în formarea și dezvoltarea lor.



Gradul de atractivitate a ofertei educaționale este sporit de prestația calitativă a cadrelor didactice, a
climatului de responsabilitate și profesionalism, a bazei materiale adecvate, a relației foarte bune cu
partenerii din comunitatea locală și obținerea de rezultate bune și foarte bune în pregătirea
preșcolarilor pentru trecerea la învățămîntul primar.

1.3 Cultura organizațională


Cultura organizațională este caracterizată printr-un etnos profesional înalt. Valorile dominante sunt :
cooperare, munca în echipă, respect reciproc, atașamentul față de copii , respect pentru profesie,
libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorința de afirmare.



Climatul psihologic în grădinița de copii nr. 210 este caracterizat prin dinamism și grad înalt de
angajare a membrilor instituției preșcolare ; este un climat stimulativ care oferă satisfacții, relațiile
dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale , de respect și sprijin reciproc.



Conducerea grădiniței este deschisă și ascultă sugestiile educatorilor, face aprecieri frecvente și sincere
la adresa acestora, le respectă competențele, le oferă o largă autonomie, îi sprijină și evită un control
strict birocratic. Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv – educativă și în conduita
cadrelor didactice.

II. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN

2.1 Informații de tip cantitativ



Numărul de copii înscriși în grădiniță începînd cu anul 2006
420

410
406

410
398
400

390

390

397

411
407

405

395

2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010

380

2010-2011
370

2011-2012
356

360

2012-2013
2013-2014

350
340
330
320

2014-2015
2015-2016

Dispunerea pe grupe în anul de studii 2015-2016
Vîrsta copiilor
•
•
•
•

3-4 ani
4-5 ani
5-6 ani
6-7 ani

Numărul de copii

Numărul de grupe
•
•
•
•
•

3 grupe
3 grupe
3 grupe
3 grupe
12 grupe

•
•
•
•
•

94 copii
106 copii
98 copii
97 copii
395 copii

Numărul de copii plecați la școală
105

75

78

82

81

68

numarul de copii

85

90
79

2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

2.2 Statistica privind personalul
grădiniței de copii
Personal didactic
- 30
• educatori 24,
• conducători muzicali - 2
• logoped 2
• metodist 1
• director 1
Personal nedidactic - 28
• ajutori de educatori - 16
• bucătari 3
• paznici 3
• magaziner 1
• spălătoreasă 3
• asistentă medicală 1
• ajutorul șefei pe gospodărie 1

Grad
didactic I
- 4 educatori

Grad
didactic

Grad
didactic II - 17
cadre didactice

Cadre didactice, detaliere
Vechimea în muncă

Numărul de cadre didactice

pînă la 5 ani

3

5-10 ani

6

10-15 ani

5

15-20 ani

6

20-30 ani

3

30 ani

4

pensionari

3

2.3 Spații / localuri
Grădinița își desfășoară activitatea într-o clădire special destinată învățămîntului preșcolar cu 12 grupe.

Fiecare grupă are vestiar, sala de mese, dormitor și grup sanitar.
Săli cu destinație specială:
•

Sală de muzică dotată cu centru muzical, pian, instrumente muzicale;

•

Sală de sport dotată cu inventar sportiv și pian;

•

Cabinet logopedic dotat cu computer

•

Cabinet medical cu două izolatoare, cameră de proceduri și grup sanitar;

•

Spălătorie dotată cu mașini de spălat, uscătoare;

•

Bloc alimentar reperat, dotat cu utilaj necesar și cameră frigorifică;

•

Cabinet metodic dotat cu computer, imprimantă,conectare la Internet , televizor;

•

Cabinet – director- dotat cu computer, imprimantă, xerox.

Copiii se educă în condiții foarte bune, racordare la apă curentă , iluminat și centrală termică. Grădinița dispune de o
bază materială corespunzătoare , spațiul educațional este amenajat în mod estetic și are autorizație de funcționare.

2.4 Bugete 2011-2015
2011

2012

2013

2014

2015

Sume alocate
din bugetul
local

2miln.
914.5

3 miln.
257mii

3 miln.
506 200

3 miln.
499mii

4 miln.
189600

Sume
provenite din
taxe suportate
de părinți

35963,00

28630,00

9339,84

23420,00

10620,00

Sume
provenite din
donații și
sponsorizări

-

19739,00

117677,9

20229

-

2.5 Realizări și performanțe
Evaluarea didactică
Rezultatele evaluării cunoştinţelor copiilor 2006- 2011
Evaluarea
inițială
59%
60%

Evaluarea finală

55%
50%

50%

44%

46%

46%

40%

44%

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

35%

33%

NS

30%

NM

NI

NS

NM

NI

NS

NM

NI

NS

NM

NI

NS

NM

NI

30%
20%
10%

12%

55
%

15%
11%

10%

10%

0%
2006- 2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

nivel superior

2010-2011

nivel mediu

nivel inferior

45
%

65
%
0%

35
%

54
%
0%

43
%

60
%
3%

53%
36
%

4%

47
%

0%

Rezultatele evaluării finale a cunoştinţelor copiilor pe arii curiculare :
Educația prin arte
2%

2014-2015 355 copii

38%
60%
3%

2013-2014 385 copii

38%
59%
1%

2012-2013 349 copii

37%
62%
5%

2011-2012 365 copii

31%
64%
nivel inferior

nivel mediu

nivel superior

Științe, cunoașterea mediului și cultura ecologică
2%

2014-2015 350 copii

44%
54%
3%

2013-2014 379 copii

41%

56%
3%

2012-2013 354 copii

37%
60%
6%

2011-2012 329 copii

38%
56%
nivel inferior

nivel mediu

nivel superior

Dezvoltarea limbajului și a comunicării
5%

2014-2015 350 copii

48%
47%
6%

2013-2014 382 copii

42%

nivel inferior

52%

nivel mediu
3%

2012-2013 353 copii

nivel superior

38%

59%
6%

2011-2012 364 copii

38%
56%

Educaţia fizică şi educaţia pentru sănătate
2%

2014-2015 292 copii

32%

56%
2%

2013-2014 348 copii

34%

nivel inferior

64%

nivel mediu

2%

2012-2013 350 copii

nivel superior

38%
60%
1%

2011-2012 364 copii

31%
68%

Dezvoltarea personală , educaţia pentru familie şi viaţa în societate

3%

2014-2015 350 copii

44%

53%
1%

2013-2014 316 copii

40%
59%
1%

2012-2013 319 copii

32%
67%
3%

2011-2012 331 copii

35%
62%
nivel inferior

nivel mediu

nivel superior

Rezultatele evaluării inițiale
în anul de studii 2015-2016

60%

55%
51%
50%

50%

49%

50%

43%

43%

42%

42%
39%

40%

30%

nivel superior
nivel mediu
nivel inferior

20%

11%
10%

8%

8%
6%
3%

0%

Educaţia prin arte 289 copii

Ştiinţe, cunoaşterea mediului şi cultura
ecologică 290 copii

Dezvoltarea limbajului şi comunicării orale Educaţia fizică şi educaţia pentru sănătate
289 copii
264 copii

Dezvoltarea personală , educaţia pentru
familie şi viaţa societate 253 copii

Concursuri
În perioada 2010- 2015 am participat la următoarele concursuri:


Pedagogul anului”



“ Smarty”



“ Cu Europa la joacă”

La concursul Pedagogul anului grădinița nr. 210 a participat la 4 ediții.

Ediția 2010
Educator :
Colun Viorica
Premiul II

Ediția 2011
Educator : Morari Oxana
Premiul II

Ediția 2012
Educator : Antoci Cristina
Premiul II

Ediția 2015
Educator: Guțanu Mariana
Laureat

Concursul Internațional ” SMARTY”

Ediţia 2009,
au participat
60 copii de 57 ani şi
5 educatori

Ediţia 2012,
au participat
146 copii de
4-6 ani şi
10 educatori

Ediţia 2013,
au participat
98 copii de 45 ani şi
5 educatori

Concursul Internațional ” Cu Europa la joacă…”
Ediţia 2010, au participat 98 copii de 5-7 ani şi 17 educatori.
Ediţia 2013 , au participat 31 copii


Diplomă Premiul I - 3 copii



Diplomă Premiul II- 4 copii



Diplomă Premiul III- 14 copii



Diplomă Menţiune – 7 copii



Diplomă de participare- 3 copii

Proiecte
• ”Amenajarea şi înverzirea
teritoriului grădiniţei de copii”
2005
• Au fost investiția 50000 lei din
fondul ecologic de stat.

• “Promovarea modului de viaţă
sănătos”
ediţia 2011
• Casa Națională de Asigurări în
Medicină ne-a acordat premiul I,
și suport financiar de 3000 lei

Parteneri sociali implicați în Planul de Dezvoltare
Părinții

Agenți
economici

Administrația
publică locală

USP ” Ion
Creangă”

Gimnaziul
Nr.7

Grădinița
nr. 210

Liceul
Miguelde
Cervantes

UST

Institutul de
Științe ale
Educației

CCT
” Politehnic”

III. ANALIZA SWOT

Puncte tari
• Pentru fiecare an de studii grădinița dispune de întregul material curricular( curriculum, materiale
didactice pe nivele de vîrstă, ghiduri metodice, diverse materiale didactice și informaționale);
• Existența unui cabinet de consiliere logopedică;
• Oferta grădiniței satisface nevoile preșcolarilor ;
• În procesul de predare învățare cadrele didactice folosesc metode activ participative;
• Consiliul metodic are activitate de calitate , abordînd teme de interes pentru toate cadrele didactice din
grădiniță;
• Sunt asigurate șanse egale la educația tuturor preșcolarilor care frecventeză grădinița;
• Personalul didactic este calificat în proporție de 100 % ;
• Relațiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat educațional deschis, stimulativ;
• O bună colaborare cu familia copiilor din grădiniță;
• Grădinița dispune de o bază materială bogată;
• Sălile de grupă dispun de mobilier corespunzător particularităților de vîrstă ale preșcolarilor;
• Încadrarea în normele de igienă corespunzătoare;
• Grădinița este conectată la Internet;
• Există material informațional suficient , de calitate;
• Participarea și implicarea participanților comunității locale la acțiunile organizate în grădiniță;
• Contactele cu diverse instituții pentru realizarea unor activități extracurriculare( excursii, schimburi de
experiențe, vizite la muzeu, vizite la bibliotecă, vizionări de spectacole, acțiuni caritabile)

Puncte slabe
• Fonduri bugetare insuficiente pentru achitarea materialelor didactice necesare;
• Lipsa abilităților de folosire a computerului în procesul de predare- învățare –
evaluare a unor cadre didactice;
• Salba motivare datorită salariilor mici;
• Conservatorismul și rezistența la schimbare a unor cadre didactice;
• Nivelul scăzut de cunoștințe psihopedagogice în rîndul părinților;
• Criza de timp a părinților, datorită actualei situații economice , care poate
reduce implicarea familiei în viața grădiniței;
• Linoleumul uzat în sălile de grupă;
• Bazinul de înnot nefuncțional;
• Pavilioanele cu uzură mare de pe sectoarele de plimbare ( curge acoperișul,
pavajul distrus)
• Pavajul din jurul grădiniței distrus necesită renovare;
• Mașini de spălat, frigidere cu uzură mare;
• Paturile și inventarul moale vechi nu au fost schimbate de la deschiderea
grădiniței

Oportunități

• Posibilitatea de a atrage venituri extrabugetare prin donații și
sponsorizări;
• Întîlnirile frecvente între cadrele didactice în afara orelor de
lucru, favorizează împărtășirea experienței, creșterea coeziunii
grupului, o mai bună comunicare;
• Varietatea cursurilor de formare continuă și perfecționare;
• Întîlnirile frecvente între cadrele didactice și părinții
preșcolarilor care frecventează grădinița;
• Schimburile de experiență existente în cadrul unor
parteneriate educaționale;
• Autonomie financiară;
• Parteneriat cu părinții și comunitatea locală;
• Interesul unor instituții educaționale , pentru derularea unor
activități comune;

Amenințări
•
•
•
•

Numărul mare de copii în grupe;
Degradarea spațiului din curtea grădiniței;
Lipsa fondurilor bugetare în cantitatea necesară;
Lipsa de experiență în elaborarea unor proiecte de
atragere de fonduri financiare;
• Organizarea defectuoasă a activităților de parteneriat,
poate conduce la ruperea unor relații.

IV. VIZIUNEA GRĂDINIȚEI NR. 210
”Spiriduș”
Grădinița noastră își propune să ofere copilului educație întru-un mediu în care se simte iubit și
ocrotit, să formeze copii educați, independenți, sociabili, ușor adaptabili permanentelor transformări ale
societății.
Este locul unde copilul își găsește primii prieteni, unde descoperă lumea prin joc, unde învață să învingă ,
unde se bucură că se întoarce în fiecare zi.
MOTTO:
”Ajută-mă să fac singur!”
Îl ajutăm pe copil să-și construiească și să-și cucerească propria autonomie!

Simplu pentru părinți și minunat pentru copii.

V. MISIUNEA GRĂDINIȚEI
Misiunea grădiniței noastre este de a asigura fiecărui copil condiții pentru cea mai bună , completă și utilă dezvoltare în parteneriat și
colaborare cu actorii sociali promovînd toleranța și înțelegerea.
Grădinița de copii nr. 210 își propune:


Acordarea tuturor preșcolarilor șanse egale de dezvoltare și în funcție de ritmul propriu , cu accent pe integrarea școlară și socială;



Dezvoltarea unui învățămînt centrat pe copil , înglobînd cele mai noi idei și practice pedagogice, un învățămînt deschis spre nou, spre
modernitate în scopul valorizării potențialului , disponibilităților și nevoilor concrete ale copiilor;



Promovarea performanțelor , a inovațiilor, a valorilor și demersurilor europene în practicile educaționale , prin implicarea în proiecte
și programe atît a copiilor , care frecventează grădinița, cît și a cadrelor didactice dornice de dobîndirea de noi cunoștințe;



Încurajarea cooperării , a concurenței loiale, a respectului pentru profesie, atașamentul față de copil, receptivitate la nou;



Crearea unui mediu fabvorabil învățării , unui climat de siguranță fizică și psihică și de servicii sociale pentru copii – îngrijire,
supraveghere, asistență medicală;



Afirmarea și consolidarea imaginii grădiniței prin integrarea în învățămîntul primar a unor copii pregătiți;



Formarea continuă a educatorilor , pentru aplicarea metodelor active de predare și a celor alternative de evaluare;



Îmbunătățirea sistemului de management , pentru menținerea și ridicarea calității educației oferite;



Monitorizarea progresului obținut în realizarea obiectivelor stabilite, conform strategiei de dezvoltare stabilite;

VI. SCOPURI STRATEGICE
Asigurarea unui act educațional de performanță , care să contribuie la formarea unei personalități autonome și creative , la
formarea unor copii sănătoși, creativi, eficienți, activi, cooperanți, sociabili.
Asigurarea condițiilor de dezvoltare personală a copiilor. Promovarea educației incluzive și asigurarea șanselor egale.
Optimizarea procesului didactic din grădiniță prin utilizarea mijloacelor moderne de predare- învățare și comunicare a
tehnologiei informației și comunicării. Integratea TIC.
Organizarea și desfășurarea de programe de formare și perfecționare pentru personalul instituției.
Dezvoltarea unor parteneriate și proiecte locale, naționale și internaționale , care să lărgească viziunea asupra educației și
să asigure implicarea grădiniței în viața comunității .
Asigurarea unei baze materiale și didactice competitive , care să corespundă nevoilor și exigențelor actuale.

VII.OPȚIUNI STRATEGICE
Scop
Asigurarea unui act
educațional de
performanță , care să
contribuie la formarea
unei personalități
autonome și creative , la
formarea unor copii
sănătoși, creativi, eficienți,
activi, cooperanți, sociabili

Opțiunea curriculară
Derularea unor activități
didactice de calitate , în
perspectiva egalizării șanselor
, a realizării educației pentru
toți și pentru fiecare.
Desfășurarea activităților
educative cu accent pe
activitatea în echipe.
Învățarea pe fond
problematizant, abordarea
metodelor active.
Stimularea inițiativei ,
creativității, aptitudinilor de
cercetare, de investigare.

Opțiunea financiară și
dotările materiale
Atragerea unor
importante resurse
financiare, materiale
pentru reabilitare,
modernizare, dotare.
Completarea
achiziționării mijloacelor
moderne audio-vizuale,
matriale didactice și de
informare.

Opțiunea investiții
în resursa umană
Dezvoltarea
competențelor
manageriale.
Formarea
educatorilor pentru
lucru în echipă,
pentru implicare,
participare,
responsabilizare.
Dezvoltarea
competențelor
digitale.
Formarea
personalului
didactic pentru un
demers activ –
participativ.

Opțiunea relațiilor
comunitare
Relații de
colaborare cu
primăria și alte
instituții.
Participarea la
programe locale.

Scop
Asigurarea condițiilor de
dezvoltare personală a
copiilor. Promovarea
educației incluzive și
asigurarea șanselor egale.

Optimizarea procesului
didactic din grădiniță prin
utilizarea mijloacelor
moderne de predareînvățare și comunicare a
tehnologiei informației și
comunicării. Integratea
TIC

Opțiunea curriculară

Opțiunea financiară și
dotările materiale

Opțiunea investiții
în resursa umană

Opțiunea relațiilor
comunitare

Identificarea copiilor cu nevoi
speciale.

Achiziționarea
materialului informativ
necesar , mijloace
moderne de învățămînt ,
dotarea cabinetului
logopedic.

Parteneriat cu
instituțiile de
învățămînt de
educație incluzivă

Participarea la
programe speciale
de recuperare
pentru preșcolari cu
nivel scăzut al
pregătirii inițiale

Completarea cu
calculatoare performante

Formarea
personalului
didactic pentru
utilizarea
mijloacelor
moderne de
predare
informatizată

Programe de
parteneriat prin
care achiziționăm
mijloace didactice
moderne.

Stabilirea stilurilor individuale
de învățare, nevoilor,
abilităților și gradului de
motivare a fiecărui copil
Întroducerea în procesul de
predare- învățare a
mijloacelor moderne audiovizuale
Folosirea internetului în
activitate de învățare

Extinderea rețelei de
Internet

Scop

Organizarea și
desfășurarea de programe
de formare și
perfecționare pentru
personalul instituției.

Opțiunea curriculară

Inițierea cadrelor didactice în
parcurgerea cursului de
formare ” Incluziunea
educațională a copiilor cu
CES în grădinița de copii”.
Instruirea angajaților
instituției in domeniul
prevenirii și protecției
copilului față de violență

Dezvoltarea unor
parteneriate și proiecte
locale, naționale și
internaționale , care să
lărgească viziunea asupra
educației și să asigure
implicarea grădiniței în

Opțiunea financiară și
dotările materiale

Creșterea calității și
eficienței procesului
educațional prin activități
curriculare care promovează
parteneriatul , cooperarea,
dezvoltarea.

Amenajarea panourilor
în domeniul prevenirii și
protecției copilului față
de violență;

Răspîndirea materialelor
promoționale afișe,
broșuri.

Opțiunea
investiții în
resursa umană

Dezvoltarea
competențelor de
elaborare a
planului de
intervenție
individualizat axat
pe problema
copiilor cu CES

Formarea
personalului
didactic
Programe de
formare în
problematica
parteneriatelor
( locale,
naționale)

Opțiunea
relațiilor
comunitare
Parteneriat cu
instituțiile de
învățămînt de
educație incluzivă

Realizarea unor
activități comune
grădiniță comunitate locală,
grădiniță - instituții
similare din țară.

VIII . OBIECTIVE
Pentru realizarea scopului strategic :

Asigurarea unui act educațional de performanță , care să contribuie la formarea unei personalități
autonome și creative , la formarea unor copii sănătoși, creativi, eficienți, activi, cooperanți, sociabili.


Desfășurarea activităților didactice activ- participative centrate pe copil;



Dezvoltarea inițiativei creativității copiilor. Formarea competenței de investigare, de cercetare;



Inițierea și realizarea proiectelor educaționale;



Aplicarea eficientă și coeficientă a Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere la
7 ani;



Informarea părinților, partenerilor sociali despre rezultatele obținute.

Pentru realizarea scopului strategic :
Asigurarea condițiilor de dezvoltare personală a copiilor. Promovarea educației incluzive și
asigurarea șanselor egale


Identificarea copiilor cu nevoi speciale;



Elaborarea și implementarea strategiilor de învățare pentru a răspunde stilurilor individuale de
învățare , nevoilor, abilităților și gradului de motivare a fiecărui copil,




Integrarea copiilor cu CES în grupa de masă;
Promovarea la nivel de grădiniță , familie a rolului educației incluzive în asigurarea șanselor egale
la educație de calitate pentru toți copiii.

Pentru realizarea scopului strategic :
Optimizarea procesului didactic din grădiniță prin utilizarea mijloacelor moderne de predare- învățare
și comunicare a tehnologiei informației și comunicării. Integratea TIC.


Întroducerea în procesul educațional a mijloacelor moderne audio-vizuale, folosirea internetului în
activitatea de învățare;



Formarea personalului didactic pentru utilizarea mijloacelor moderne pentru predarea informatizată;



Realizarea programelor de parteneriat prin care achiziționăm mijloace didactice moderne;



Integrarea mijloacelor moderne audio-vizuale, calculatorului în activitatea curriculară și extracurriculară.

Pentru realizarea scopului strategic :
Organizarea și desfășurarea de programe de formare și perfecționare pentru personalul instituției.


Formarea profesională continuă a cadrelor didactice din perspectiva implementării eficace în procesul
educațional a TIC;



Inițierea cadrelor didactice în parcurgerea cursului de formare ” Incluziunea educațională a copiilor cu
CES în grădinița de copii”.



Formarea angajaților instituției în domeniul prevenirii și protecției copilului față de violență;



Perfecționarea personalului nedidactic din grădiniță la domeniul securitate și sănătate în muncă,
respectarea regulilor antiincendiare, protecție civilă.

Pentru realizarea scopului strategic:

Dezvoltarea unor parteneriate și proiecte locale, naționale și internaționale , care să lărgească
viziunea asupra educației și să asigure implicarea grădiniței în viața comunității.


Inițierea și derularea proiectelor interinstituționale, locale, internaționale;



Realizarea proiectului interinstituțional ”Menținerea sănătății”;



Proiectul ”Pe strada copilăriei”, parteneriat cu poliția;



Proiectul ”Preșcolarii , prietenii pompierilor”;



Deruparea unor proiecte cu părinții ” Educăm așa”;



Parteneriat educațional ”Cu Europa la joacă”;



Concursul internațional pentru preșcolari și educatoare ”SMARTY”, ”SMARTY MAESTRO”,



Coordonarea copiilor pentru realizarea produselor finale, palpabile, utile;



Informarea cu rezultatele proiectelor comunitatea locală, națională.

Pentru realizarea scopului strategic:
Asigurarea unei baze materiale și didactice competitive , care să corespundă nevoilor și exigențelor actuale.


Eficientizarea condițiilor de organizare și desfășurare a procesului educațional;



Sporirea accesului la educaţie de calitate prin dotarea cu echipamente moderne, utile;



Gestionarea eficientă a resurselor financiare și materiale ( folosirea eficientă, efectivă și economică a
fondurilor alocate din bugetul local, în ordinea priorităților,



Obținerea de fonduri pentru îmbunătățirea condițiilor copiilor din grădiniță prin activități proprii (zilele
grădiniței, tombole, expoziții).

IX. PLAN
OPERAȚIONAL DE DEZVOLTARE
A GRĂDINIȚEI NR. 210 ” Spiriduș”

Obiective

Activități

Resurse
Termene
Responsabili

Parteneri

Indicatori de
performanță
Suma estimativă,
Sursa de finanțare

Scop strategic I:
Asigurarea unui act educațional de performanță , care să contribuie la formarea unei personalități autonome și creative ,
la formarea unor copii sănătoși, creativi, eficienți, activi, cooperanți, sociabili
1.1 Desfășurarea
activităților didactice
activ- participative
centrate pe copil;

Includerea metodelor active și
de grup în desfășurarea
procesului educativ.
Organizarea unor dezbateri ,
studii de caz, analize.
Realizarea unor proiecte ,
activități documentare ,
investigații, experimente.

Permanent

Cadrele
didactice

Familia

980lei,
Procurarea
curriculumului
Rechizite pentru
seminare cu
cadrele didactice
450 lei
Jocuri interactive
12000lei

Formarea de
competențe și
crearea de atitudini
interactive

1.2 Dezvoltarea
inițiativei creativității
copiilor. Formarea
competenței de
investigare, de
cercetare

1.3 Inițierea și
realizarea proiectelor
educaționale;

Organizarea concursului
intelectual ” Menținerea
sănătății”;

Decembrie
2015

Concurs de creație ”
Mărțișoare pentru mama”
”Aleea brăduților ecologici”
Concurs intelectual ” Gala
cunoștințelor”

Martie 2016
Decembrie
2017
Februarie
2018

Căutarea partenerilor de
proiect .
Redactări de proiecte
Derularea proiectelor
Întîlniri de proiect.
Totalizarea rezultatelor.

Echipa de
proiect
Preșcolari
Educatori

Familia
Gimnaziul
nr. 7
Liceul ”
Miguel des
Cervantes”

Familia
Gimnaziul nr.
7
CSP
Liceul ”
Miguel des
Cervantes”
Detașamentul
de Salvatori și
Pompieri
Centru

4000 lei pentru
elaborarea
diplomelor de
participare

Materiale
distributive
400 lei
Sponsorizări
partenerii locali

Realizarea
lucrărilor
individuale , fișe
de lucru,
rapoarte de
constatare a
rezultatelor.

Realizarea
proiectelor de
fiecare tip.

1.4 Aplicarea eficientă
și corectă a
Standardelor de
învățare și dezvoltare
a copilului de la
naștere la 7 ani

Evaluarea performanței
cadrelor didactice în baza
Standardelor profesionale

1.5 Informarea
părinților, partenerilor
sociali despre
rezultatele obținute.

Publicarea articolelor în
revista ” Grădinița modernă”
Ziarul ” Univers Pedagogic”,
participare la emisiuni TV

Metodist

Centrul
”Pas cu Pas”

permanent
Monitorizarea nivelului de
dezvoltare a copiilor în baza
standardelor de dezvoltare a
copilului de la naștere pînă
la 7 ani

Echipa
mangerială
permanent

Familia

Fișe de
asistență,
Rapoarte de
1500 lei
evaluare
portofolii pentru Rezultatele
evaluărilor
copii
Fișe de
monitorizare a
progresului
școlar

Redactarea
articolelor

Scop strategic II:
Asigurarea condițiilor de dezvoltare personală a copiilor.
Promovarea educației incluzive și asigurarea șanselor egale.
2.1 Identificarea
copiilor cu nevoi
speciale

Realizarea evaluării în baza
Standardelor de învățare și
dezvoltare a copiilor pînă la 7
ani

2.2 Elaborarea și
implementarea
strategiilor de învățare
pentru a răspunde
particularităților
individuale de învățare
, nevoilor, abilităților și
gradului de motivare a
fiecărui copil.

Aplicarea programelor
Logopedul
individuale de dezvoltare
pentru copii cu CES
Directorul
Dotarea cabinetului logopedic
cu mijloace moderne de
învățămînt.
Logopedul
Achiziționarea de material
informativ necesar.

Permanet
Cadrele
didactice

Centrul Psiho
Socio
Pedagogic

Identificarea
timpurie a
necesităților
specifice ale
dezvoltării copiilor.

Familia

Organizarea
activităților într-un
mod cît se poate de
individualizat, în
conformitate cu
vîrsta și
particularitățile de
dezvoltare ale
copiilor.

Centrul Psiho
Socio
Pedagogic

20000 lei

2.3 Integrarea
copiilor cu CES în
grupa de masă

2.4 Promovarea la
nivel de grădiniță,
familie a rolului
educației incluzive în
asigurarea șanselor
egale la educație de
calitate pentru toți
copiii.

Participarea la cursul
de formare ”
Incluziunea
educațională a copiilor
cu CES în grădinița de
copii”. 6 educatori

Director
Metodist

Derularea adunărilor
pentru părinți cu tema
” Copil ca tine
sunt și eu”
Toate grupele de vîrstă

Director
Metodist

Serviciul
5700 lei
Asistență
Psihologică
Serciviul
Logopedic

Centrul
”Sos
Autism”

Pregătirea
adecvată vîrstei și
necesităților
copiilor preșcolari
pentru instruirea
școlară și integrare
socială.
Acordarea ajutorului
specializat părinților
.

Scop strategic III:
Optimizarea procesului didactic din grădiniță prin utilizarea mijloacelor moderne de predare- învățare și
comunicare a tehnologiei informației și comunicării. Integratea TIC
3.1 Întroducerea în
procesul educațional a
mijloacelor moderne
audio-vizuale,
folosirea internetului
în activitatea de
învățare

Completarea cu șase
calculatoare performante.

2016-2017

DETS s.
Centru

90300 lei

Extinderea rețelei de Internet

2014-2018

Pretura sect.
Centru

Buget

3.2 Formarea
personalului didactic
pentru utilizarea
mijloacelor moderne
pentru predarea
informatizată

Realizare unor instruiri
formative pentru educatorii
care nu au bineficiat de un
curs de formare , 6 cadre
didactice
Însușirea competențelor și
abilităților de lucru cu
calculatorul

2017-2018

UPS
Tiraspol
UPS ” Ion
Creangă”
ISE

5700 lei

Sporirea calității
competenței
profesionale

Sporirea
eficienței
activităților prin
utilizarea
calculatorului

3.3 Realizarea
programelor de
parteneriat prin
care achiziționăm
mijloace didactice
moderne;

Realizarea unui parteneriat 2017-2018
cu Departamentul Vamal
din R.M.
Director

3.4 Integrarea
mijloacelor moderne
audio-vizuale,
calculatorului în
activitatea curriculară
și extracurriculară.

Realizarea de activități cu
ajutorul calculatorului.

DVM
Proiet Global
Service

Sponsorizare

2017-2018

Sporirea eficientei
activităților
instructive.

Familia

Acțiuni de prezentare cu
ajutorul calculatorului

Achiziționarea de
calculatoare,
imprimante
pentru fiecare
grupă.

Cadrele
didactice

Scop strategic IV:
Organizarea și desfășurarea de programe de formare și perfecționare pentru personalul instituției
4.1 Formarea
profesională
continuă a cadrelor
didactice din
perspectiva
implementării
eficace în procesul
educațional a TIC

Realizarea unor instruiri
formative pentru educatoarele
care nu au bineficiat de un curs
de formare.

2016-2017
Echipa
managerială

IFC

5700lei
6 educatori

Realizarea unui
proces educativ de
performanță

4.2 Inițierea cadrelor
didactice în
parcurgerea cursului
de formare
”
Incluziunea
educațională a
copiilor cu CES în
grădinița de copii”.

Promovarea rolului
educației incluzive în
asigurarea șanselor egale
de educație de calitate
pentru toți copiii

2016-2017
2017-2018
2018-2019

4.3 Formarea
angajaților instituției în
domeniul prevenirii și
protecției copilului față
de violență;

Includerea în fișa postului ,
Regulamentul intern al
instituției, Statutul instituției
a obligativității de a sesiza
cazurile de violență,
exploatare , trafic.

2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
Echipa
managerială

DGETS

4.4 Perfecționarea
Implicarea locației grădiniței
personalului nedidactic în găzduirea unor acțiuni cu
din grădiniță la
caracter de formare continuă
domeniul securitate și
sănătate în muncă,
respectarea regulilor
antiincendiare,
protecție civilă

2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
Echipa
managerială

CSP
CNAM
Policlinica
Serviciul
situații
excepționale

Echipa
managerială

A.O. „Femeia
şi CopilulProtecţie şi
Sprijin”
Centrul Psiho
Socio
Pedagogic

Sponsorizări

Sporirea
competenței
cadrelor didactice

Sporirea calității
competenței
educaționale

DPC

Buget

Majorarea cotei
personalele
calificat

Scop strategic V:
Dezvoltarea unor parteneriate și proiecte locale, naționale și internaționale , care să lărgească viziunea asupra educației
și să asigure implicarea grădiniței în viața comunității
5.1 Inițierea și
derularea proiectelor
interinstituționale,
locale, internaționale;

Căutarea partenerilor pentru 2015-2020
inițierea proiectelor
Echipa
managerială

5.2 Realizarea
proiectului
interinstituțional ”
Menținerea sănătății”

Echipa
managerială

5.3 Proiectul ” Pe
strada copilăriei”,
parteneriat cu poliția;
5.4 Proiectul
”Preșcolarii , prietenii
pompierilor”;
5.5 Deruparea unor
proiecte cu părinții ”
Educăm așa”;

Elaborarea proiectului,
Încheierea contractului
de parteneriat,

2015-2016

Școala
ONG

Gimnaziul nr. 7 Sponsorizări
partenerii locali
CSP

2016-2017
Liceul ”
Miguel des
Cervantes”

Realizarea planului de
măsuri
2017-2018

2018-2019
2019-2020

Detașamentul
de Salvatori și
Pompieri
Centru

Realizarea
proiectelor
educaționale

Raportul final
Fișe de lucru
Materiale de
evaluare

5.6 Parteneriat
Colaborarea cu patenerii
educațional ” Cu implicați în proiect
Europa la joacă”;

2016-2020

Editura Diana Sponsorizări
Pitești
România

2016-2020

Editura Diana
Pitești
România

5.7 Concursul
internațional pentru
preșcolari și
educatoare
” SMARTY ”,
” SMARTY
MAESTRO”,
5.8 Coordonarea
copiilor pentru
realizarea
produselor finale,
palpabile, utile;

Întîlnirea cu partenerii din
proiect, discuții.
Planificarea, organizarea,
monitorizarea, evaluarea.
Vizite ale echipei de proiect

Realizarea produselor , broșuri, Permanent
albume, cărți despre proiect,
Cadrele
film.
didactice

Familia

Îmbunătățirea
activității didactice
și extradidactice.

5.9 Informarea cu
rezultatele
proiectelor
comunitatea locală,
națională.

Informarea comunității
instituției de învățămînt despre
acțiunile din proiect .
Realizarea pliantelor și
redactarea unor articole.

Familia

Informarea cu
rezultatele
parteneriatelor

Permanent
Cadrele
didactice

Școala

Sponsorizări

Împărtășirea
experiențelor
educaționale

Reflecții asupra
propriilor abordări
de predare învățare

Acțiuni prioritare

Resurse
Termene
Responsabilități

Suma estimativă,
Sursa de finanțare

Scop strategic VI:
Asigurarea unei baze materiale și didactice competitive , care să corespundă nevoilor și exigențelor actuale.
1.



Reparații curente:
Reparația acoperișului;
Instalarea caloriferelor de tip nou în grupele nr. 10, nr. 9 , holurile
instituției și sala de muzică și sport;
Renovarea sistemei de iluminare în grupa nr. 2, nr.8;
Realizarea renovării galeriilor după instalarea caloriferelor;
Modernizarea blocurilor sanitare în toate grupele de vîrstă;
Iluminarea spațiilor exterioare a instituției;
Reparația pavilioanelor de pe sectoarele de plimbare;
Realizarea spațiilor de joc pe sectorul de plimbare a fiecărei
grupe;
Renovarea exteriorului grădiniței.

2015-2017

Buget 200000 lei

2015-2016
2015-2016
2015-2016
2018-2020
2017-2019
2018-2019
2019-2020

Buget 100000 lei
Buget 20000 lei
Buget 20000 lei
Buget 200000 lei
Buget
Buget 100000 lei
Buget

2. Investiții:
 Reabilitarea bazinului de înot;
 Dotarea cu termopan a clădirii.

2019-2020
2018-2019

Buget
Buget

3. Obiecte de inventar:
 Procurarea de material didactic;
 Procurarea paturilor;
 Procurarea de garniture de pat;
 Achiziționarea de calculatoare și imprimante multifuncționale;
 Achiziționarea unui videoproiector și ecran pentru videoproiecții.

2016-2020
2015, 2017-2018
2015, 2017-2018
2017-2018
2018-2019

Sponsorizări
Buget
Buget
Buget
Donații









X .MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA
PLANULUI DE DEZVOLTARE A
GRĂDINIȚEI DE COPII NR. 210 ” SPIRIDUȘ”
Implementarea Planului de Dezvoltare va fi realizat de întreg personalul grădiniței :


Întîlniri, ședințe lunare de lucru pentru informare, feed-back , actualizare;



Includerea de acțiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administrație, Consiliului
Pedagogic;



Prezentarea rapoartelor în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație, Consiliului Pedagogic;



Revizuire periodică și corecție;



Se vor înregistra rezultatele obținute în diferite etape de aplicare a planului de acțiune și se vor compara cu
rezultatele așteptate;



Se vor aplica anumite criterii de evaluare în funcție de momentul ales ( evaluare inițială, formativă ,sumativă)
și de aspectul vizat;



Se va urmări eficiență utilizării resurselor financiare, materiale, umane, informaționale și de timp;



Se va evalua calitatea și eficiența managementului de proiect cu rolurile partenerilor implicați și cu
responsabilitățile peroanelor din echipa proiectului;



Se vor desfășura activități de bilanț simestrial;



Se vor analiza cauzele unor eventuale eșecuri în atingerea scopurilor propuse în planul operațional.

” Omul este rodul educației pe care o primește”
Helvetius ( 1715-1771)

Director : Raisa Boian

