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MOTTO 
 
,,Fără şcoală să nu aştepte nimeni nici părinţi buni, nici fii 
buni, şi prin urmare nici stat bine organizat şi bine cârmuit şi 
păstorit.” 
    

  
Ion Heliade Rădulescu 

 
 
 
 
 
 
 
 

   DEVIZA 
 

,,Educaţia corectă a copiilor azi, societatea sănătoasă de 
mâine.” 
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Planul de dezvoltare instituțională stabilește politica educațională a Grădiniței Atelier Nr.1 
pentru perioada 2020-2025.  

Acest document reprezintă prognoza pe termen lung a activității instituției de învățământ, 
planificarea tuturor activităților educaționale, manageriale, obiectivele, termenele, stadiile de 
realizare, resursele necesare, responsabilitățile, indicatorii de performanță și de evaluare. 

Planul de dezvoltare instituțională va defini obiectivele în stânsă corelație cu finalitățile 
generale ale educației, cu legislația și recomandările instituțiilor abilitate la nivel național și 
european în domeniul educației, cu necesitatea de a optimiza și normaliza procesul de 
învățământ în contextul generat de criza sanitară, cu evaluarea planului de dezvoltare 
instituțională anterior și a resurselor disponibile. 

Planul de dezvoltare instituțională al Grădiniței Atelier nr. 1 Iași reprezintă un instrument de 
lucru util pentru personalul angajat al unității noastre de învățământ în următorii 5 ani. De 
asemenea pentru părinții interesați de serviciile educaționale ale unității noastre, Planul de 
dezvoltare instituțională 2020-2025 oferă o perspectivă clară a strategiei educaționale și de 
dezvoltare a unității de învățământ.  

II. MOTIVAREA NECESITĂȚII, FEZABILITĂȚII, 
OPORTUNITĂȚILOR PDI 

Planul de dezvoltare instituțională reprezintă documentul care face cunoscut tuturor celor 
implicați în actul de educație perspectiva comună asupra nevoilor de continuă dezvoltare a 
celor cinci dimensiuni ale activității educative: accesul la educația timpurie, personalul angajat 
în activitatea educativă, curriculum, monitorizarea și evaluarea activității. Toate aceste cinci 
dimensiuni sunt esențiale pentru garantarea unui nivel înalt al calității serviciilor educaționale.  

Educația și îngrijirea timpurie specializată are un impact major asupra vieții copiilor dar și 
asupra întregii societăți. Serviciile educaționale pot consolida coeziunea socială și toleranța. 
Prin intermediul experiențelor de învățare socio-emoțională în unitățile de educație timpurie, 
copiii învață cum să empatizeze cu semenii și în egala măsură află despre drepturile lor, despre 
egalitate, toleranță și unitate în diversitate.   

Îndeplinirea rolului de educator în susținerea copiilor și familiilor lor, educația timpurie și 
îngrijirea lor necesită cunoștințe, abilități și competențe în aceeași măsură o cunoaștere 
profundă a dezvoltării copilului și cunoștințe pedagogice aprofundate. 

Profesionalismul educatorilor, a tuturor celor care au un rol în procesul de educație, nivelul 
înalt de pregătire este garanția îmbunătățirii calității serviciilor educaționale, a interacțiunii 
între educator și copil, a unei bune dezvoltări a copilului. 

Dezvoltarea profesională continuă este parte integrantă a creșterii competenței educatorilor . 
Capacitatea de a concepe activități de învățare (adaptate noilor generații de copii și contextului 
socio-economic în permanentă schimbare) și pregătirea pedagogică solidă sunt esențiale.  

Importanța educației timpurii în societate nu este încă cunoscută și recunoscută. În condițiile 
descentralizarii și consolidării autonomiei instituționale în cadrul învățământului preuniversitar, 
implicarea părinților, a instituțiilor și organizațiilor, incluzând partenerii sociali și organizațiile 
societății civile care sunt interesate de asigurarea calității în educație are o deosebită importanță 
în dezvoltarea și consolidarea organizației și în întărirea rolului acesteia de centru de dezvoltare 
a resurselor umane la nivelul comunității.  
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Cele patru ținte strategice: Asigurarea calității serviciilor educaționale, Formarea și 
dezvoltarea profesională continuă a personalului din unitatea noastră de învățământ, 
Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu comunitatea locală, Promovarea educației non-formale, 
oportunitate formativă pentru preșcolari și elevi, alese pentru Planul de dezvoltare instituțională 
sunt justificate de necesitatea de a aborda noi strategii educaționale în contextul crizei sanitare, 
de a identifica și planifica resursele tehnice, logistice, educaționale și financiare pentru ca 
raspunsul la cerințele complexe, într-o permanentă schimbare ale mediului educațional să fie 
foarte rapid și în același timp firesc.  

Necesitatea de a cultiva încrederea în instituția de învățământ în acest context dificil, de a 
reduce limitările induse de distanțarea fizică, ne obligă să concentrăm toate resursele în 
următorii cinci ani în implementarea sistemelor de comunicare: platforme, website-uri, 
aplicații, portaluri școlare care să permită comunicarea coerentă a mesajului educațional la 
distanță și în planificarea activităților recuperatorii după ce această perioadă se va încheia.  

Alegerea celei mai adecvate modalități de comunicare și suport pentru educația preșcolară și 
pregătirea acelor tehnici de învățare care să faciliteze actul de învățare, de educație în perioada 
închiderii unităților de învățământ sau în alte situații de urgență vor implica o consultare largă 
cu toți actorii implicați în procesul decizional în paralel cu identificarea și accesarea prin 
intermediul parteneriatelor educaționale a instituțiilor și organizațiilor care vor furniza formare 
profesională, consultanță, structuri care vor împuternici în termeni de conținuturi pedagogice și 
management educațional pe educatori. 

Planul de dezvoltare instituțională se dorește a fi un instrument de planificare pentru întreaga 
activitate a unității de învățământ în următorii cinci ani. 

III. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN 

III. 1 Tipul localității 

Oraș cu un trecut istoric și cultural prestigios, Iașiul se laudă cu o moștenire și o tradiție de 
excepție în domeniul educației.  

Câteva repere istorice descriu cel mai bine evoluția școlii românești la Iași: 

*1640 - Vasile Lupu întemeiază Școala domnească în clădirile Bisericii Sfinții Trei Ierahi sub 
îndrumarea lui Sofronie Poceațki, fost rector al Academiei din Kiev.  

*1712-1713 - Nicolae Mavrocordat reorganizează Școala Domnească de la Iași și înființează 
școli elementare pentru copiii țăranilor, pe lânga bisericile Sfântul Sava, Sfântul Neculai și 
Sfânta Vineri. 

 *1803 - Mitropolitul Veniamin Costachi înființează Seminarul de la Socola pentru pregătirea 
preoților având română ca limbă de predare. 

*1814 - Gheorghe Asachi organizează în cadrul Academiei de la Iași o clasă de inginerie- 
primul nucleu de învățământ superior în limba națională.  

*1828 - sub conducerea lui Gheorghe Asachi ia ființă Școala Vasiliană de la Mănăstirea Trei 
Ierarhi, organizată pe trei cicluri de învățământ: elementar, normal și gimnazial. Din 1864, la 
propunerea lui Titu Maiorescu, aici va ocupa o catedră de învățător scriitorul junimist Ion 
Creangă.  
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*1835 - în luna iunie își începe activitatea Academia Mihaileană ca instituție de învățământ 
superior în conformitate cu prevederile Regulamentului organic; apare Regulamentul școalelor 
publice din principatul Moldovei, redactat de Gheorghe Asachi.  

*1840 - Mihail Sturdza emite la data de 1 iulie Hrisovul domnesc prin care la propunerea lui 
Gheorghe Asachi se înființează Institutul de Arte și Meșteșuguri, astăzi Colegiul Tehnic 
Gheorghe Asachi.  

*1852 - se întemeiază o școală în fostul cartier Beilic.  

*1897 - a fost construită actuala clădire, școala primind numele de Carmen Sylva prin Înalt 
Decret Regal. 

*1855 - se deschide Institutul preparandal de la Trei Ierarhi prima formă de existență a Liceului 
Pedagogic Vasile Lupu din Iași.  

*1865 - ia ființă Școala secundară de fete sau Externatul Secundar de fete, actualmente 
Colegiul Național Mihai Eminescu Iași. La inițiativa lui Spiru Haret se înființează Liceul 
Internat din Iași, astăzi Colegiul Costache Negruzzi, instituție ctitorită ca liceu internat tip 
colegiu englezesc de Take Ionescu.  

Într-un mediu cu o bogată tradiție culturală și educațională, învățământul ieșean s-a dezvoltat și 
a evoluat într-o permanentă adaptare la dimensiunile și cerințele demografice și de educație ale 
orașului, cu o ofertă educațională diversă ce corespunde cerințelor unei populații de 290.422 de 
locuitori. 

Oraș universitar Iașiul se mîndrește cu unități de învățământ universitar de prestigiu: 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza- cea mai veche universitate din Romania fondată în 1860, 
Universitatea Politehnică Gheorghe Asachi, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. 
Popa, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad și 
Academia de Arte George Enescu.  

Învățământul preuniversitar a cunoscut în ultimii ani o evoluție importantă în directă relație cu 
dimensiunea orașului, cu cerințele demografice și de educație având  la acest moment o bogată 
rețea școlară cu o largă distribuție în teritoriu.  

Cele mai importante unități de învățământ au tradiție, au istorie: Liceul Pedagogic Vasile Lupu, 
înființat la 15 decembrie 1855 de Gheorghe Asachi ca primul Institut Preparandal de pregătire a 
învățătorilor, în cei 150 de ani și-a împlinit istoria cu cele mai importante momente ale 
evoluției învățământului national, Colegiul Național Emil Racoviță, înființat în 1964, Colegiul 
Național de Artă Octav Băncilă inființat la 1 noiembrie 1949 cu denumirea de Școala Medie 
Tehnică de Muzică din Iași, Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil înființat în 1971, 
Colegiul Național Garabet Ibraileanu din Iași continuatorul direct al Școlii de aplicatie a 
Seminarului Pedagogic Universitar din Iași, înființat în anul 1899, în confirmitate cu Legea 
Învățământului promulgată de Spiru Haret cu un an înainte, Seminarul Teologic Ortodox 
Sfântul Vasile cel Mare, înființat în anul 1995, Școala Postliceală Sanitară Grigore Ghica Vodă 
înființată la inițiativa domnitorului Grigore Ghica Vodă.    

Învățământul privat ieșean face primii pași după 1990. Investiția particulară în educație a apărut 
din necesitatea de a oferi alternative la învățământul de stat, tradițional, oferind programe 
educaționale din cele mai diverse și un nivel al calității serviciilor educaționale în continuă 
dezvoltare. 
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În anul școlar 2020 - 2021 numărul unităților de învățământ particular din județul Iași a ajuns la 
53, dintre acestea 50 desfășurând activitate didactică. La nivelul orașului funcționează în 
prezent 25 unități private acreditate și 18 unități de învățămînt autorizate. 

Tradiția culturală și educațională a orașului Iași reprezintă pentru cei care conduc destinele 
unităților de învățământ din orașul Iași, fie ele de stat sau private, un reper esențial și 
obligatoriu pentru întreaga activitate. 

III. 2 Contextul politic și legislativ 

Domeniul educaţiei şi formării profesionale este administrat la nivel naţional de Ministerul 
Educaţiei și Cercetării (MEC). În exercitarea atribuţiilor sale specifice, Ministerul Educaţiei 
cooperează la nivel central cu alte ministere şi structuri instituţionale subordonate Guvernului. 

Principiile de bază privind învăţământul în România sunt stabilite de Constituţie, Capitolului II 
„Drepturile şi libertăţile fundamentale”, Articolul 32 „Dreptul la învăţătură”. 

Legea învăţământului reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de 
învăţământ. 

Învăţământul în România este o prioritate naţională şi vizează dezvoltarea liberă, integrală şi 
armonioasă a individualităţii umane şi formarea personalităţii autonome şi creative („idealul 
educaţional”). Toţi cetăţenii României au drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele 
de învăţământ, indiferent de condiţia socială şi materială, de gen, rasă, naţionalitate, 
apartenenţă politică sau religioasă. Statul promovează principiile învăţământului democratic şi 
garantează dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în beneficiul 
individului şi al întregii societăţi. Statul promovează de asemenea principiile educaţiei 
permanente. 

Programul de Guvernare 2019-2020, proiectul administrației prezidențiale „România educată”, 
Cadrul Strategic al educației și formării profesionale, documentele europene programatice în 
domeniu (Strategia Europa 2020, Cadrul ET 2020), Programul Naţional de Reformă 2020 și 
Acordul de parteneriat 2014-2020 dintre România și Uniunea Europeană fundamentează 
principalele orientări strategice ale Ministerul Educației şi Cercetării.  

Cadrul Strategic al educației și formării profesionale din România cuprinde 5 cinci strategii 
sectoriale: 

* Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii. 

* Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015 – 2020. 

* Strategia de învățare pe tot parcursul vieții 2015 – 2020. 

* Strategia educației și formării profesionale din România în perioada 2016-2020. 

* Strategia pentru modernizarea infrastructurii educaționale 2018-2023- în curs de avizare 
interministerială. 

Având în vedere actualul context epidemiologic, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) se 
preocupă constant de starea de sănătate a elevilor, a studenților și a întregului personal din 
sistemul de educație din România.  

Deschiderea anului școlar 2020-2021 a fost reglementată de legi, ordonanțe și ordine de 
ministru. 

Aceasta se realizează după trei scenarii: 
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*verde (numărul de îmbolnăviri noi, confirmate în ultimele 14 zile, este mai mic de 1 la 1.000 
de locuitori), 

*galben (numărul de cazuri de noi îmbolnăviri, confirmate în ultimele 14 zile, se situează între 
1 și 3 la 1.000 de locuitori) și 

*roșu (numărul de cazuri de noi îmbolnăviri, confirmate în ultimele 14 zile, este mai mare sau 
egal cu 3 la 1.000 de locuitori). 

Cele trei scenarii au următoarea configurație: 

Scenariul 1: participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de 
învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție. 

Scenariul 2: participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul 
primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de 
protecție, respectiv revenirea parțială (prin rotație de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte 
clase de gimnziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție. 

Scenariul 3: participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online. 

Pentru perioada 2021-2027, Ministerul Educației şi Cercetării este responsabil pentru 
îndeplinirea condiţiei privind existența unui Cadru de politică strategic pentru sistemul de 
educație și formare, la toate nivelurile, aferent Obiectivului de politică 4: „O Europă mai 
socială prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale”. Această condiţie 
prealabilă acoperă atât investiţiile FSE, cât și FEDR care contribuie la îmbunătățirea calității, 
eficacității și relevanței pe piața muncii a sistemelor de educație și formare, asigurarea de 
oportunități flexibile de perfecționare și recalificare pentru toți și îmbunătățirea accesului la 
servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții, inclusiv 
prin dezvoltarea infrastructurii. 

Ministerul Educației şi Cercetării este în etapa de contractare a proiectului ”Noi perspective în 
educație” (SIPOCA 398), în cadrul căruia este programată dezvoltarea politicii publice 
Educația 2030. 

Cadrul strategic national pentru politici educationale 2021-2027 se fundamentează pe 
elementele proiectului Administrației Prezidențiale, România Educată. 

Obiectivul general al proiectului 

Optimizarea și creșterea calității serviciilor oferite de administrația publică din domeniul 
educației, prin crearea unui cadru normativ predictibil și stabil și prin dezvoltarea unei politici 
publice bazată pe orientările strategice în învățământul preuniversitar și universitar la orizontul 
2030. 

Repere legislative și rapoarte ale forurilor internaționale în educație: 

Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu toate modificările și completările ulterioare.  

Ordinul nr. 1456/ 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, 
educarea, instruirea, odihna și recreearea copiilor și tinerilor, în vigoare de la 28 august 2020. 

Ordinul nr.1494/ 2020 din 31 august pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în 
cadrul unităților/ instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul Sars CoV.  
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Ordinul nr. 5545 din 10 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind 
desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și a internetului, precum și 
prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Ordinul nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare și 
funcționare a consiliului de administratie din unitatile de invatamânt preuniversitar.  

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/02.08.2019 privind aprobarea Curriculumului 
pentru educaţie timpurie 

Monitorul educației și formării 2019, Raport al Comisiei Europene, 26 august 2019 

Council Recomandation on High-Quality Early Childhood, Brussels, 24 May 2018 

OECD Education Policy Perspectives   

    No.1 Improving the Teaching Profession in Romania 

    No.2 Improving Professional Leadership in Romania s School System 

    No.3 Improving Acces to Quality Early Education in Romania 

    No.5 Education responses to Covid-19: an implementation strategy toolkit 

OECD (2020) TALIS 2018 Results (volume II) : Teachers and School Leaders as Valued 
Professionals  

Contextul politic și legislativ a influențat procesul educativ mai ales în ultimii ani. Lipsa unei 
viziuni coerente pe termen lung, a unei reforme profunde în educație susținută de finanțarea 
vitală pentru formarea personalului, pentru dotări corespunzătoare în acest domeniu, a dus în 
ultima perioadă la o degradare continuă a pregătirii cadrelor didactice, implicit a elevilor.  

Provocările pandemiei au accelerat scăderile în actul de educație și în pregătirea copiilor.  

Efortul de adaptare al întregului personal al unității noastre școlare dar și al copiilor și 
părinților lor, la contextul legislativ, politic și pandemic într-o permanentă schimbare a fost 
imens.  

Umanitatea, unitatea, simțul datoriei și al respectului față de copii și față de famiile lor, 
pasiunea pentru cea mai nobilă meserie, profesionalismul întregului personal, sunt elementele 
care ne motivează să depășim situațiile dificile. 

III. 3 Contextul economic  

Activitatea economică a județului Iași este determinată de poziția geografică, de relief, de 
resursele naturale, de caracteristicele climatice, de potențialul hidrografic și biopedologic dar și 
de caracteristicele demografice și cele social economice. Situația economică a județului se află 
în relație directă cu capacitatea financiară a administrațiilor locale de a susține infrastructura de 
învățământ, prin existența, menținerea și dezvoltarea bazei materiale competitive.  

O analiză de sinteză sau o prognoză a pieței muncii este greu de realizat întrucât există o mare 
fluctuație a numărului agenților economici cât și a schimbării frecvente a profilului de 
activitate. Structura ofertei ocupaționale este de asemenea într-o continuă schimbare ceea ce 
determină necesitatea formarii profesionale și perfecționării continuie în vederea unei 
reorientări profesionale imediate.  
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Activitățile preponderente sunt cele specifice domeniului IT, comerțului, industriei și 
construcțiilor. Industriile principale din Iași sunt industria auto, metalurgia și industria 
alimentară. Sectoarele tehnologiei informației și serviciile au luat amploare în ultimii ani, 
companii de software renumite la nivel mondial fiind prezente în oraș. 

Orașul Iași este de asemenea un important centru commercial regional, aici existând numeroase 
centre comerciale mari și foarte mari, hyper și supermarket-uri.  

Agricultura, ramură importantă a economiei la scară județeană cu o suprafață de 69,4 la sută 
aflată în circuitul agricol din totalul fondului funciar este neproductivă din cauza imposibilității 
de a fi eficient valorificată. 

Contextul economic al municipiului Iași este favorabil în prezent dezvoltării unei rețele a 
unităților de învățământ privat. Necesitatea dezvoltării serviciilor de educație timpurie și a 
nivelului primar cu un program prelungit în orașul nostru, rezultă din existența în domeniile de 
vârf ale economiei locale a forței de muncă tinere, specializate, care cunosc relevanța calității 
în educația propriilor copii.    

III. 4 Contextul socio-demografic 

Cel mai vechi centru universitar al țării și al doilea ca mărime, cel mai mare oraș situat la 
frontiera de est a țării, municipiul Iași reprezintă principalul punct de atracție al județului. 

La nivel național, municipiul Iași se remarcă prin funcțiile sale de centru universitar, 
educațional, cultural și istoric, religios științific și economic. 

Dimensiunea educativă este dată de cele cinci mari universități publice, universități private, cea 
mai largă rețea școlară ca număr de elevi, profesori și unități școlare dintre toate județele, a 
doua la nivel național după București. 

Iașiul se înscrie în arealul din estul României, caracterizat prin menținerea unor valori mai 
ridicate ale sporului natural comparativ cu media națională. Grație acestei particularități 
dinamica populației s-a păstrat pe o curbă ascendentă pentru întreaga perioadă postbelică, 
exceptând anii 2008- 2011, când au fost înregistrate primele involuții de masă demografică a 
județului. Ulterior anului 2011 se constată o creștere a populației județului. 

În anul 2020 , în județul Iași s-a înregistrat, conform Institutului Național de Statistică, 
următoarea situație: dintr-un total de 944.074 de locuitori, 158.934 aveau vârsta cuprinsă între 0 
- 14 ani, 608.027 între 15-59 ani și 177.113 peste 60 de ani și o creștere ușoară în ultimii 7 ani a 
populației de vârsta preșcolară și școlară.  

Creșterea demografică la nivelul municipiului Iași din ultimii ani este un factor care 
influențează pozitiv domeniul educației. De asemenea afluxul de populație preșcolară și 
școlară este influențat de lipsa investițiilor în unități școlare noi cu capital integral de stat. 

III. 5 Contextul cultural  

Orașul Iași, capitala Moldovei și legendara urbe a celor 7 coline este situat pe râul Bahlui, un 
afluent al Jijiei și este reședința județului. Prima menționare se regăsește într-un privilegiu 
comercial emis în 1408 de domnul Moldovei, Alexandru cel Bun. După mai mult de un secol, 
în 1564, domnitorul Alexandru Lăpușneanu mută aici capitala Moldovei, de la Suceava. În 
1640, Vasile Lupu a înființat la Iași prima școală în limba română și o tipografie la Biserica 
Trei Ierahi, la care câțiva ani mai târziu, în 1643, este tipărita prima carte. Iașiul rămâne orașul 
marilor idei, al primei Mari Uniri, al primului spectacol de teatru în limba română și al primului 
muzeu literar memorial- Bojdeuca din Țicău.  
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Pe dealul Copoului se află cea mai veche universitate din România, Universitatea Al. I Cuza, 
continuatoare a vechii Academii Mihăilene. 

Tot în Iași se află continuatoarea primei școli superioare de inginerie din România, 
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, prima Școală superioară de muzica din România, 
Universitatea de Arte George Enescu, Universitatea de Medicina și Farmacie Grigore T.Popa, 
Universitatea de Știinte Agricole și Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad.  

Cea mai veche bibliotecă universitară din țară Biblioteca Centrală Universitară Mihai 
Eminescu, ce funcționează în clădirea Fundației Culturale Regale ridicată în perioada 
interbelică, deține un fond de carte ce se apropie de 3 milioane de exemplare, unele foarte rare. 

Obiective culturale importante Teatrul Național Vasile Alecsandri, Opera, Filarmonica, 
Biblioteca Ghe. Asachi, galerii de arte, cinematografe, librarii și anticariate și cel mai mare 
număr de muzee din țară reunite în două complexe muzeale: Complexul Muzeal Moldova și 
Muzeul Literaturii Române cu sediul central la Casa Pogor.  

Cele 22 de muzee diferite și Muzeul de Istorie Naturală (clădire care amintește de Unirea de la 
1859 și care era sediul Societății Medicilor și Naturaliștilor) găzduiesc valori importante ale 
patrimoniului național. 

Mânăstiri și biserici cunoscute: Trei Ierarhi, Mânăstirea Galata, Cetățuia, Golia, Frumoasa, 
Sfântul Sava, Barnovschi, Bărboi, Sfântul Gheorghe, Catedrala Metropolitană sunt locuri de 
cult, de pelerinaj, monumente de arhitectură și adevărate muzee în aer liber.  

Personalități marcante s-au ridicat din aceste locuri sau au activat aici și au marcat prin 
contribuția lor la cultura națională, medicina, științele în general și administrația de stat: Mihai 
Eminescu, Ion Creangă, George Emil Palade, Gheorghe Asachi, Vasile Alecsandri, A. D. 
Xenopol,Titu Maiorescu, Garabet Ibrăileanu, George Topârceanu, Otilia Cazimir, Theodor 
Pallady, Nicolae Tonitza, Octav Băncilă, Sabin Bălașa, Mihail Kogălniceanu, Alexandru Ioan 
Cuza, Gheorghe I. Brătianu, Lascăr Catargiu și mulți alții. 

Alte instituții care contribuie la promovarea orașului nostru în spațiul European și universal 
sunt reprezentanțele culturale apărute după anul 1990: Centrul Cultural German Goethe, 
Centrul Cultural Britanic, Centrul Cultural Francez, Centrul Cultural al Americii Latine și 
Caraibelor, Centrul Cultural Elen Panellilion. 

Moștenirea istorică, culturală a orașului Iași reprezintă o resursă inestimabilă pentru 
generațiile  de copii, tineri care trăiesc și studiază aici.  

Universul cultural local bogat în inițiative educative valoroase, puțin exploatat în ultimii 30 de 
ani reprezintă o sursă inepuizabilă de inspirație pentru unitatea noastră școlară. Educația prin 
cultură este un deziderat important pentru noi. Accesul neîngrădit al cadrelor didactice și al 
copiilor în lăcașurile de cultură ale orașului nostru este o importantă resursă educativă ce 
trebuie exploatată prin parteneriate culturale, proiecte culturale din cele mai diverse adaptate 
la nivelul de vârstă și de înțelegere al copiilor. 

III. 6 Contextul tehnologic 

În contextul crizei sanitare tehnologia informatică și de comunicare în procesul instructiv 
educativ la distanță este esențială. Utilizarea resurselor educaționale diversificate, a mijloacelor 
audio video în procesul instructiv educativ sunt o rutină deja a cadelor didactice din instituția 
noastră de învățământ.  
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Existența mijloacelor de comunicare, internet, telefon, fax, tablete, video proiectoare și 
achiziția de noi calculatoare pentru fiecare grupă/clasă, utilizarea lor în scop educațional-
asigură o desfășurare favorabilă a actului educativ fie el la distanță sau în mediul educativ 
școlar normal, a întregii activități. 

III. 7 Contextul ecologic 

Unitatea noastră școlară este situată într-o zonă înconjurată de grădini și spații verzi, departe de 
poluarea fonică și chimică, agresivă, a arterelor de circulație din orașul Iași. Spațiul verde din 
fața intrarii în unitatea de învățământ este bogat în arbori și arbuști decorativi delimitând  într-
un mod fericit drumul de acces de spațiul școlii. Spațiul de joacă exterior este de asemenea 
înconjurat de o perdea verde de arbori decorativi care oferă un microclimat îmbunătățit și un 
ambient plăcut. 

Educația ecologică este componentă importantă a procesului educațional în unitatea noastră. 
Suntem preocupați ca în contextul  dezvoltării fără precedent a societății de consum să 
dezvoltăm deprinderi sănătoase  și responsabile în domeniul ecologizării activității unității  atît 
la nivelul personalului didactic, nedidactic și auxiliar cît și al copiilor. 

Din anul 2018 am încheiat un contract pe perioadă nederminată cu o firmă de reciclare, Recycle 
Internațional S.R.L care are ca scop colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor acumulate. 

Pe sectoare de activitate fiecare membru al echipei noastre este responsabil cu reciclarea 
deșeurilor, curățenia spațiilor exterioare și din jurul clădirii unității, implicând permanent copiii 
în aceste acțiuni la nivelul fiecărei clase. 

Proiectele educative la nivelul grădiniței, pe parcursul anului școlar sau în perioada vacanței de 
vară integrează în fiecare an școlar elemente de educație ecologică și atitudini responsabile în 
raport cu mediul natural . 

IV. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 

IV.1 Informații generale privind unitatea școlară 

a. Scurt istoric 

Grădiniţa Atelier Nr.1 este o unitate de învățământ preșcolar care a luat ființă în anul 2009, în 
cadrul Asociației Atelierele Copilăriei -Iași, în cartierul Tătăraşi, pe strada Rojniţă, nr.5. 

Situată într-o zonă verde, nu departe de centrul cultural şi administrativ al oraşului, la 
aproximativ 1,5 km, Grădiniţa Atelier Nr. 1 se bucură de o poziţie benefică activităţii de 
educaţie într-un perimetru cu o poluare a aerului şi o poluare fonică redusă, aflat la o distanţă 
de 700 m, respectiv 500 m de arterele principale de circulaţie. 

În imediata vecinătate a instituţiei se află Ateneul Național din Iaşi, Şcoala Gimnazială ,,B. P. 
Haşdeu”, Spitalul de copii ,,Sf. Maria” şi Spitalul de Neurochirurgie ,,N. Oblu”. 

Factorii economici care influenţează alegerea învăţământului privat sunt în principal cei legaţi 
de nivelul material bun şi foarte bun al famiilor tinere, realizate din punct de vedere 
profesional, cu un program de lucru prelungit şi solicitant. 

Apropierea Şcolii Primare şi a Grădiniţei Atelier Nr.1 de mediul economic şi de afaceri din 
oraş, constituie un avantaj pentru familiile preşcolarilor şi şcolarilor care frecventează unitatea 
noastră. 
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Orientarea către sistemul tradițional de învățământ cu accent pe educaţia estetică, pe 
creativitate, pe educaţia centrată pe elev, este opţiunea celor care aleg instituţia noastră de 
învăţământ. 

La nivel naţional, învăţământul reprezintă o prioritate naţională. Adaptarea sistemului de 
învăţământ românesc la standardele europene, reprezintă de asemenea o prioritate a politicii 
româneşti în domeniul educaţiei. 

Învăţământul privat reprezintă expresia libertăţii şi democraţiei în domeniul educaţiei, 
cunoscând o dezvoltare semnificativă în ultimile decenii atât la nivel naţional cât şi la nivelul 
judeţului Iaşi. 

Într-un oraş cu tradiţie culturală şi academică importantă, accesul la cultură prin educaţie de la 
cele mai fragede vârste reprezintă o necesitate. 

După anul 1989, atmosfera culturală s-a dinamizat în oraşul Iaşi. Accentul pe educaţia de calitate 
la standarde europene pus de autorităţile locale, pe demersul educaţional individualizat, ne-a 
motivat într-un proiect educaţional de amploare care s-a materializat în înfiinţarea acestei 
instituţii de învăţământ.  
Constituită ca o alternativă viabilă la învăţământul preşcolar şi şcolar de stat, Grădinița Atelier 
Nr. 1 propune o abordare atractivă a programei naţionale de învăţământ, un program prelungit – 
7:30-18:00 (cu posibilitatea accesării programului normal 7.30-12.30). Accentuăm în demersul 
nostru educativ rolul domeniului estetic şi creativ şi considerăm că acesta are un rol important în 
dezvoltarea personalităţii copiilor la această vârstă şi în deschiderea timpurie a orizontului 
acestora spre valorile culturale şi naţionale. 
 
Organizarea eficientă, flexibilă, armonioasă a programului de activităţi al grădiniţei, calitatea 
activităţii educaţionale şi a colectivului de cadre didactice şi colaboratori au reuşit atragerea unui 
număr constant de copii în ultimii ani, instituţia noastră funcţionând la capacitate maximă din 
anul 2012. 
 
În 2011 Grădinița Atelier nr.1 obține autorizarea prin Ordinul de ministru nr. 
6252/07.11.2011. 
 
În anul şcolar 2012-2013, Şcolii Primare Atelier Nr. 1, Iaşi i s-a acordat Diploma de Excelenţă 
pentru creativitate şi preocupare constantă de valorificare a valenţelor artistice ale copiilor de 
către Inspectoratul Şcoalar Judeţean Iaşi. 
 
În anul școlar 2016-2017 Grădinița Atelier Nr. 1 obține acreditarea prin Ordin de ministru nr. 
4669/18.08.2017. 
  
Programul activităților fiecărui an școlar a adus în atenția preșcolarilor, a cadrelor didactice o 
tematica unitară:  
 Anul școlar 2017-2018 România 100 
 Anul școlar 2018-2019 La mulți ani, România! Pământul, planeta copiilor! Școala și 
Grădinița Eco 
 Anul școlar 2019-2020 Atelier 1 în Sărbătoare 
 Anul școlar 2020- 2021 Copii sănătoși și fericiți 

Programul anului școlar 2017- 2018 - România 100 a avut ca principal obiectiv familiarizarea 
elevilor și preșcolarilor cu personalitățile istorice, culturale cu valorile românești. Timp de 10 
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luni copiii au cunoscut prin intermediul activităților didactice și a atelierelor, a poveștilor, 
imaginilor, audițiilor, albumelor:10 conducători de stat, 10 scriitori români, 10 pictori, 10 
sculptori și arhitecți, 10 oameni de teatru și film, 10 orașe, 10 femei românce celebre, 10 
monumente istorice, 10 parcuri și rezervații naționale, 10 copii.  

Concomitent cu acestea programul anual a conținut activitățile organizate anual de unitatea 
noastră de învățământ: vizite la obiective de interes din orașul Iași, expoziția anuală de pictură și 
ceramică, expoziții tematice de mărțișor, de Paște, de Crăciun, Gala Atelier- concurs anual de 
pictură si modelaj la nivelul orașului Iași, Porți deschise la Atelier, serbările de Crăciun sau cele 
de la sfârșitul anului școlar. Toate aceste activități au respectat tematica anului școlar România 
100. 

Programul anului școlar 2018-2019 - La Mulți Ani, România!, a fost o continuare a proiectului 
anului anterior școlar. Cadrele didactice au continuat să aducă în atenția copiilor câteva dintre 
cele mai reprezentative momente de referință din trecutul nemului românesc și al culturii 
naționale. 

Cel de al doilea semestru a fost dedicat educației ecologice, pentru o planetă curată, pentru un 
oraș curat, etc.  

Patru conferințe cu subiectul: Educația copilului în familie și în contexte culturale specifice, 
susținute de dl. Prof. Univ. Dr.  Constantin Dram au fost dedicate părinților ce au dorit să 
cunoască dintr-o perspectivă culturală evoluția conceptului de copilărie în istoria umanității. 
Acest proiect a fost prin subiectul abordat, noutatea anului școlar 2018-2019. 

Programul anului școlar 2019-2020 - Atelier 1 în Sărbătoare a fost dedicat sărbătoririi a 10 ani 
de la înființarea Asociației Atelierele Copilăriei Iași și a Grădiniței Atelier Nr. 1. 

Tema principală a anului școlar a fost sărbătoarea, ce reprezintă acest concept în realitatea vieții 
de zi cu zi a unei colectivități, comunități de oameni. Ce reprezintă sărbătoarea la români, sau 
care sunt semnificațiile sărbătorilor pe care copiii le trăiesc în grădinița. Cum pregătim 
sărbătoarea, cum ne pregătim pentru sărbătoare, cum îl întâmpinăm pe celălalt, sunt de asemenea 
subiecte ale activităților educative.  

Deschiderea festivă a anului școlar 2019-2020, urmată de spectacole de teatru și muzică pentru 
copii cu invitați artiști ca Ada Milea, Dorina Chiriac, Radu Bînzaru, Alex Neagu cu Apolodor- 
spectacol concert.  

Parteneriatul cu Teatrul Luceafărul în cadrul Festivalului Internațional de Teatru pentru 
Copii și Tineret a oferit copiilor ocazia unică  de a participa la spectacole inedite ale companii 
de teatru din Belgia, Polonia și Croația.  

Întâlnirea absolvenților Grădiniței Atelier Nr.1 și a Școlii Atelier nr.1 a marcat sfârșitul 
anului calendaristic 2019 în unitatea noastră școlară. Un eveniment emoționant, de mare bucurie 
a fost organizat în două întâlniri în două weekend-uri consecutive. Participanții într-un numar 
foarte mare, cadre didactice, foști preșcolari acum elevi, părinți, invitați, aproximativ 90 la suta 
din totalul absolvenților de grădiniță și școală s-au bucurat de programul oferit de întregul 
colectiv al Grădiniței Atelier nr.1. 

Gala Atelier 1 concurs organizat de instituția noastră și dedicat tuturor preșcolarilor și școlarilor 
din orașul Iași, a fost un prilej de creativitate și de bucurie, o altfel de experiență de învățare 
propusă copiilor dornici de lucrul cu imaginația, culorile și lutul. Tema Galei a fost în 
concordanță cu tema anului școlar: ,,Sărbătoare” și ,,10”. 
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Până la momentul suspendării cursurilor și grădinițelor și școlilor am derulat activitățile 
educative conform programei ministerului învățământului, corelate cu programul anual și cu 
tematica propusă. 

Începând cu luna martie am desfășurat activități la distanță, cu transmiterea informațiilor 
educaționale prin email, whatssap, telefonic și activități didactice online din luna aprilie până la 
sfârșitul anului școlar.   

Programul anului școlar 2020- 2021 - Copii sănătoși, Copii Fericiți 

Sănătatea și starea de bine a copiilor este o prioritate pentru întregul colectiv al unității noastre 
școlare în această perioadă. Criza sanitară impune prioritizarea activităților educative în această 
direcție. 

Pentru anul școlar 2020-2021 ne propunem activități care să ajute elevul să conștientizeze 
importanța igienei, a alimentației sănătoase, a activității fizice, a conduitei sănătoase în ce 
privește grija față de sănătatea personală și a celui de lângă noi. 

Starea de bine în unitatea școlară este generatoarea unui act educațional eficient, integru, 
echilibrat cu rezultate deosebite asupra elevilor atât sub aspect intelectual, cât și în ceea ce 
privește personalitatea lor. Promovarea stării de bine în școală asigură dezvoltarea unor cetățeni 
responsabili, conștienți de calitățile și limitele proprii, care se vor integra cu bine în realitatea 
socială oferită de societatea contemporană. De asemenea promovarea stării de bine la nivelul 
colectivului didactic îmbunătățește rezultatele școlii pe ansamblu, crește calitatea actului 
didactic, mărește atractivitatea față de această profesie, reduce stresul și crește eficiența 
profesională. 

 Grădinița Atelier Nr. 1 se mândrește cu realizarea unor proiecte importante atât pentru 
comunitatea noastră școlară cât și pentru orașul nostru.  

Expozițiile anuale de pictură și ceramică Atelierele Copilăriei au anvergura unor evenimente 
culturale. Spațiile expoziționale pe care le-am utilizat sunt spații dedicate artiștilor consacrați, 
condițiile de expunere și localizarea acestora au facilitat expunerea corectă și inovativă din punct 
de vedere estetic și vizualizarea lor de către un public foarte numeros. Galeria Pallady și 
pietonalul Lăpușneanu au fost spațiile expoziționale care au găzduit Expoziția Copiii și un Păun 
în anul 2017, pictura fiind expusă în galerie iar busturile prietenilor micilor artiști au tronat pe 
pietonalul Lăpușneanu. Ateneul din Tătărași a fost următoarea gazdă a acestei expoziții cu ocazia 
unei activități caritabile organizată pentru copiii cu cerințe educative speciale.  

În anul 2018-2019 expoziția anuală Atelierele Copilăriei s-a concentrat în jurul marei teme La 
mulți ani, Romănia!. Locația aleasă a fost Sala expozițională Victoria în marea Piață a Unirii 
din centrul orașului Iași. 

Frumusețile țării în culorile copilăriei și busturile celor mai iubiți domnitori români și conducători 
de stat, realizate de elevii Școlii Atelier Nr.1 au încântat vizitatorii expoziției, părinții, cadrele 
didactice și în primul rând pe micii artiști ai grădiniței și școlii noastre. 

Vernisajul fiecărei expoziții a fost prilejul potrivit al întâlnirii copiilor cu critici de artă care au 
apreciat micii expozanți dar și inițiativa instituției de a pune în valoare munca profesorilor și 
educatorilor, munca și creativitatea pură a copiilor, în contextul unui climat social tot mai 
îndepărtat de educație, de școală, de cultură, de adevăratele valori ce trebuie promovate în rîndul 
copiilor și tinerilor.    
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În anul școlar ce tocmai s-a încheiat, 2019- 2020, am realizat o expoziție online cu cele mai bune 
lucrări alese din portofoliile copiilor realizate până în luna martie.  

Gala Atelier 1, concurs organizat de instituția noastră și dedicat tuturor preșcolarilor și școlarilor 
din orașul Iași, este un prilej de creativitate și de bucurie, o altfel de experiență de învățare 
propusă copiilor dornici de lucrul cu imaginația, culorile și lutul. 

Catalogul Galei Atelier 1 este documentul acestei manifestații, o mărturie a momentelor 
frumoase, încărcate de emoție și trăire autentică, atât a copiilor participanți cât și a profesorilor, 
educatorilor care au organizat această activitate. În fiecare an toți copiii au fost premiați pentru 
creativitate, pentru imaginație, pentru emoție și sensibilitate, pentru realism în respectarea temei- 
premii oferite de  un juriul  care a evaluat fiecare lucrare în parte. Lucrările de pictură și ceramică 
fotografiate, gândurile copiilor transcrise de educatori au fost cuprinse în acest catalog despre 
care știm că este așezat la loc de cinste în biblioteca micilor artiști. 

Porți deschise la Atelier 1 este de departe cel mai atractiv proiect pentru părinții copiilor înscriși 
în instituția noastră. Pe parcursul unei săptămâni, conform programului fiecărei zile al fiecărei 
grupe, părinții sunt invitați să participe la toate activitățile copiilor lor. Experiență unică în viața 
copiilor și a părinților (ea neregăsindu-se deocamdată în programul de activități al vreunei școli 
din orașul Iași), programată în fiecare an în luna mai, în apropierea finalului de an școlar, Porți 
deschise la Atelier 1 este evenimentul educațional în cadrul căruia părinții pot evalua progresul 
copiilor de-a lungul anului școlar parcurs, modul în care copiii interacționează între ei dar și cu 
cadrele didactice, modul în care se raportează la activitatea didactică, concentrarea și interesul 
acestora. 

La finalul acestui adevărat maraton pentru toți cei implicați în această activitate copii, educatori 
și profesorii lor, părinții, satisfacția lucrului bine făcut și bucuria de a fi împreună  răsplătește pe 
deplin efortul tuturor.  

Serbările dedicate Sărbătorii Crăciunului și sfârșitului de an școlar încununează strădania 
de zi cu zi a educatorilor și a copiilor. Adevărate spectacole de teatru, montaje din literatura 
pentru copii, dans și muzică, desfășurate pe scena sălii de festivități a instituției noastre în 
decoruri proiectate și realizate cu dragoste de frumos de către cei mai creativi dintre educatori, 
serbările sunt cele mai importante dintre Sărbătorile copilăriei la Atelier1.  

Publicul numeros format din părinți, bunici și prieteni se bucură alături de echipa Grădiniței 
Atelier nr.1 de copii talentați, bine pregătiți, nerăbdători și bucuroși să performeze în fața lor ca 
niște adevărați artiști. 

Concluziile desprinse la finalul fiecărei activități sunt întotdeauna altele, surprinzătoare, 
benefice, în sensul în care fiecare dintre noi realizăm progresul de grup și personal, interesul 
crescut de la an la an al părinților pentru cea mai importantă etapă din parcursul educațional al 
fiecărui copil. 

b. Tipul unității de învățământ/ Forma de învățământ 

Grădinița Atelier Nr. 1 este o unitate privată de învățământ, de nivel preșcolar cu program 
prelungit. Forma de învățământ de zi. 

c. Servicii oferite 
Servicii educaționale 

Programul educațional se desfășoară în conformitate cu Curriculum pentru Educație Timpurie 
Ministerului Educației (Ordinul MEN nr. 4.694/2.08.2019) pe domenii de dezvoltare și 
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R.F.I.D.T. (Repere Fundamentale privind Învățarea și Dezvoltarea Timpurie - document 
elaborat de reprezentanța UNICEF în perioada mai - iunie 2007) 

Domeniile de dezvoltare pentru care sunt elaborate R.F.I.D.T. sunt următoarele: 

 Dezvoltarea fizică, sănătatea și igiena personală 
 Dezvoltarea socio-emoțională 
 Dezvoltarea limbajului, a comunicării și premisele citirii și scrierii 
 Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii 
 Dezvoltarea atitudinii de învățare. 

Programul educațional este susținut de cadre didactice specializate: educatoare, absolvente ale 
Liceului Pedagogic - specializarea educator-învățător, profesori de arte vizuale, profesori de 
teatru, profesor de muzică, profesor de limba engleză. 

Activitățile pentru care pot opta suplimentar copiii sunt șahul, artele marțiale, dansul și limba 
engleză.  

Activități extracurriculare anuale 

 Serbările iernii la Grădinița Atelier Nr. 1 
 Concertul anual de colinde 
 Serbările verii la Grădinița Atelier Nr. 1 
 Expoziția anuală de pictură și ceramică ,, Atelierele Copilăriei” 
 Activități dedicate părinților ,,Porți Deschise la Atelier 1” 
 ,,Gala Atelier 1” - concurs anual de pictură și modelaj 
 Expoziții temporare cu tematici diverse 
 Vizite la obiective de interes cultural (în parcuri, grădina botanică, la muzee) 
 Parteneriate culturale, educative cu Opera Iași, cu Ateneul din Iași, cu Teatrul 
Luceafărul, cu companii de teatru, cu instituții de învățământ preuniversitar din orașul Iași.  
 Activități caritabile 
 Parteneriate cu instituții din comunitatea locala (Poliția, ISU, cabinete medicale, ONG-
uri). 

Servicii de asistență medicală 

Asistența medicală este asigurată de două asistente medicale și de medicul pediatru cu care 
instituția noastră are un protocol de colaborare. 

Cabinetul medical aflat la parterul instituției este dotat cu: pat, birou, dulap, chiuvetă cu apă 
curentă, trusă medicală, medicamente, paravan. 

  Servicii de consiliere psihologică pentru copii și părinți 

Serviciile de consiliere psihologică pentru copii și părinți constau în: 

 Monitorizarea dezvoltării socio-emoționale, a atitudinii în învățare - 3 ore/săptămână. 
 O întâlnire pe an cu doamna psiholog (inclusă în programul educațional) pentru fiecare 

familie. 
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Programul de consiliere este coordonat de psihologul instituției. 

Servicii de masă, îngrijire, odihnă 

Copiii pot beneficia pe parcursul zilei de două mese principale, micul dejun și prânzul, și de 
două gustări, una dimineață la ora 10, cea de a doua la ora 16.30. Acest serviciu este furnizat de 
către o firmă de catering cu care unitatea noastră școlară a încheiat un contract de prestări 
servicii.   

Serviciile de îngrijire sunt asigurate de personal auxiliar. Șase îngrijitoare asigură curățenia în 
grădiniță, servirea mesei, îngrijirea permanentă a copiilor. 

Programul de odihnă se desfășoară în dormitoare-săli special amenajate. 

d. Analiza SWOT 
 
Puncte tari: 

 ofertă educaţională atractivă, diversă, program de funcţionare adaptat la condiţiile de 
viaţă şi de lucru a tinerilor părinţi; 

 curriculum pentru educaţie timpurie în spiritul deschiderii spre valorile culturii naţionale 
şi universale; 

 o îmbinare armonioasă a educaţiei formale cu educaţia non-formală; 
 parteneriat permanent grădiniţă/şcoala – familie;  
 personal didactic preponderent tânăr, entuziast, preocupat de aplicarea metodelor 

moderne  de educare a copiilor; 
 cadre didactice calificate, bine pregătite din punct de vedere profesional, colaboratori şi 

profesori dedicaţi educaţiei copiilor; 
 colectivul de cadre didactice, colaboratorii si personalul nedidactic se constituie deja într-

o echipă unită în jurul unui scop comun: educaţia tinerei generaţii; 
 experienţă acumulată în organizarea şi derularea de programe şi activităţi; 
 acces la platforme educaționale; 
 spaţii adecvate pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ, camere separate pentru 

dormit, sală de festivităţi, spaţiu de joacă amenajat în exteriorul clădirii; 
 baza materială în continuă dezvoltare şi modernizare prin creşterea veniturilor proprii.  

 
Puncte slabe:  

 necesitatea accesării unor cursuri de formare în lipsa unei moșteniri logistice  
 la cadrele didactice debutante insuficientă abilitate în organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor centrate pe nevoile copiilor 
 *costuri ridicate pentru întreţinerea spaţiului de învăţământ 
 *lipsa predictibilităţii legislaţiei din domeniul financiar 

 
Oportunităţi: 

 identificarea nevoilor de formare continua, profesională a cadrelor didactice 
 încheierea de parteneriate educative cu diverse instituţii 
 implicarea în proiecte cu finanţare externă 

 
Ameninţări: 
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 timpul insuficient acordat de familie copilului şi dezechilibrelor apărute în mediul 
educaţional 
 timpul insuficient acordat proiectelor educative importante din cauza birocratizării 
sistemului naţional de învăţământ 
 criza sanitară și efectele asupra sistemului național de învățământ, asupra familiilor și a 
copiilor 
 criza economică 
 resurse bugetare instabile 

IV.2 Construcția școlară 

Imobilul cu destinația grădiniță, construit în perioada 2008-2009, are o suprafață construită de 
170,65 mp și o arie desfășurată de 1180, 75 mp cu spații destinate activităților educative, 
dormitoare, grupuri sanitare, oficii bucătărie, spații de depozitare, sala de atelier, cancelarie și 
bibliotecă, cabinet medical, etc.  

În exteriorul clădirii există un spațiu verde, un loc de joacă amenajat și o sală de festivități 
multifuncțională, spații ce permit desfășurarea în aer liber a activităților recreative și sportive.  

Clădirea este înconjurată de un gard împrejmuitor terenului aferent. 

Clădirea este închiriată. 

 IV.3 Utilități 

Clădirea este racordată la rețeaua de gaz, electricitate, apa – canalizare, internet și telefon, 
furnizarea acestora fiind reglementată de contractele de prestări servicii pentru curent electric și 
gaz cu S.C. E-ON România S.A., SC Apavital SA, Telekom pentru telefonie si internet,  

Pentru colectarea gunoiului menajer este încheiat contract cu S.C Salubris S.A. Instituția 
noastră deruelază un contract pentru reciclarea hărtie și a altor elemente reciclabile cu SC. 
Recycle Internațional SRL. 

Încălzirea și apa caldă menajeră este asigurată de centrale pe gaz și panouri fotovoltaice.  

Pentru pază și protecție este în derulare un contract de prestări servicii cu SC Molid Security 
SRL și pentru supraveghere video și audio cu firma Sc Vispa security SRL. 

IV. 4 Curriculum  

Grădiniţa Atelier nr. 1 își desfășoară activitatea conform Curriculumului Național pentru educația 
timpurie aprobat prin OM 4694/2.08.2019. 

Abordarea creativă și integrativă a curricumului național este un obiectiv central, permanent al 
educatorilor din unitatea noastră de învățământ. O influență semnificativă în acest sens îl au 
profesorii- artiști de teatru, de pictură, de modelaj, de muzică, cu care educatorii colaborează încă de 
la deschiderea unității noastre de învățământ în cadrul activităților curriculare și extracurriculare, a 
atelierelor de creație. Deschiderea acestora spre inovație, spiritul liber, mereu în căutarea sensului 
profund al existenței și al unei experiențe autentice de învățare influențează calitatea actului didactic. 
Colaborarea dintre aceștia a dus la formarea unei echipe care s-a consolidat în timp având un scop 
comun, acela de a elabora propuneri pedagogice elegante, de a experimenta noi forme de cunoaștere, 
de a identifica puncte de acces. În tot acest timp ei au învățat unii de la alții, au realizat schimburi de 
idei, aspect important care se reflectă asupra întregului dar și asupra fiecărui individ implicat.  
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,,Artiștii aduc cu ei simțul culorii, formei, liniei, texturii, precum și cunoașterea lor despre mijloacele 
artistice. O rațiune fundamentală în aranjamentele care presupun prezența unui artist în grupul de 
învățare este aceea că atunci când copiii lucrează cu artiști învață despre forme de sensibilitate și își 
formează deprinderi care numai în domeniul artistic sunt posibile, ei învață despre fenomenul 
imaginativ, despre cum să fie fini observatori, și au exercițiul aprecierii experiențelor pe care niciun 
model transmisiv al cunoașterii și învățării nu le presupune.” Ewing, 2010. 

,,Învățarea este înțeleasă ca activitate de construcție a cunoașterii, iar cunoașterea are un caracter 
situat, construit social și mediat social. Epistemologiile convenționale ale cunoașterii specializate pe 
discipline de învățământ sunt anacronice unui mod de a înțelege învățarea și cunoașterea care 
plasează accentul pe dinamica transformărilor reciproce între subiectul care cunoaște, instrumentele 
culturale care mediază cunoașterea și obiectul sau spațiul problemei supuse explorării. Înțeleasă ca 
un întreg, învățarea nu mai poate fi abordată decât integrativ și, pentru acest tip de abordare, artele 
constituie un epicentru bogat de oportunități pedagogice, pentru că reprezintă locul unde 
interpretările culturale și subiective se întâlnesc în cel mai evident mod.” Efland, 2002. 

,,Artele oferă în abordările integrate ale curricumului ocazii excepționale pentru calibrarea elegantă 
a conceptelor și conținuturilor cunoașterii în diverse domenii disciplinare, a modurilor și a 
registrelor de expresie afectivă și cognitivă, a formelor și conținuturilor, a proceselor și a produselor, 
a sinelui și a lumii înconjurătoare. Integrarea elegantă se întâmplă atunci când calibrarea nu este 
forțată, nu este artificială. Se întâmplă atunci când reunește în mod autentic profesori, elevi, artiști, 
etc., într-un efort colaborativ angajat în explorarea a ceea ce știu și fac, a motivelor acțiunilor lor. 
Ea presupune un efort intelectual susținut și participare creativă, susținută.” Botstein, 1998 

Câteva extrase dintr-o lucrare recentă a doamnei Mihaela Mitescu Manea, doctor în Științele 
educației, conferențiar doctor în cadrul Departamentului pentru pregătirea personalului didactic al 
Universității de Arte George Enescu din Iași, Artele și învățarea școlară ni se par utile pentru a 
înțelege influența contextului istoric, economic, social, politic asupra procesului educației și 
consecințele acesteia, preocuparea continuă a celor mai luminate minți ale umanității pentru căutarea 
modelului educativ perfect care să corespundă dezvoltării naturale, armonioase, a omului. 

Istoria gândirii pedagogice din Antichitate până în prezent cuprinde suficiente dovezi că preocuparea 
pentru resursele și potențialul artelor pentru dezvoltarea umană a existat mereu, îmbogățindu-se de 
la o epocă la alta prin multitudinea și diversitatea perspectivelor conceptuale și a poziționărilor 
didactice asumate în acest raport pedagogic special. Platon vedea în așa numita artă a muzelor locul 
pentru cea mai bună educație a intelectului: ,,Ce educație să le dăm? E greu de găsit vreuna mai 
bună decât cea găsită de multă vreme: gimnastica, cumva, pentru trupuri și arta Muzelor pentru 
suflet.” Republica, Platon. 1986 

,,Virtutea- scopul fundamental al devenirii omului prin educație – se obține treptat prin desăvârșirea 
sufletului rațional, iar acestei desăvârșiri îi corespund cinci facultăți sau virtuți specifice, între care 
se găsesc arta, cunoașterea științifică, rațiunea intuitivă, înțelepciunea filosofică și înțelepciunea 
practică.” De Anima, Aristotel 2005.   

În evul mediu, practicile educative prezintă noi poziționări în raportul artă- învățare. Cele trei 
cuvinte măsură, formă, ordine au devenit piesele de rezitență ale discursului despre frumos.  
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În umanismul renascentist Artele liberale sunt izvoare de educație iar educația trebuie să îi atingă 
pe toți, femei bărbați deopotrivă, și constituie calea spre libertatea de conștiință, singura capabilă 
să deschidă omului calea spre împlinire și desăvârșire.  

Învățarea în concepție clasică, și, prin vocea lui Jan Amos Comenius, învățarea școlară- este, la 
rândul ei, îndreptată spre realizarea modelelor de desăvârșire și împlinire umană subsumate 
cunoașterii totalizatoare, holistice, prin cercetare a naturii, a propriului eu și a lui Dumnezeu.  

Perioada modernă marcată de Revoluția industrială și transformări rapide în peisajul demografic, 
geopolitic, cultural și socio-economic mondial propune noi accepții ale spațiului, timpului, ale 
productivității și - învățarea ca activitate organizată de școală, capătă o semnificație procesuală, 
prioritate având masificarea accesului la forme organizate de realizare a educației, eficientizarea 
proceselor de învâțământ și posibilitatea de a măsura, de a cuantifica reultatele învățării și costurile 
ei. Dominantă este prioritizarea proceselor și conținuturilor învățarii cu cel mai mare impact asupra 
creșterii productivității muncii în noua organizare industrială. În această logică pedagogică artele 
sunt progresiv îndepărtate din centrul preocupărilor și practicilor discursive ale școlii. Le vom găsi 
marginal în curriculum, ridicând mari probleme la cuantificarea și operaționalizarea celor mai 
importante dintre efectele în planul învățării pe care le facilitează: sensibilitate și atitudine estetică, 
creativitate, vibrare și maturizare afectivă.  

Curentele teoretice majore care au influențat practicile pedagogice și concepțiile despre învățarea 
școlară în Europa de la începutul secolului XX și până în prezent sunt: teoriile behavioriste, teoriile 
cognitiviste, teoriile constructiviste, teoriile constructivismului social, teoriile învățarii experențiale, 
teoria inteligențelor multiple și teoria contextului învățarii și a comunității de practică. (Raport 
OECD, 2004) 

Behaviorismul- ideea centrală este că învățarea constă într-o schimabare la nivel comportamental, 
datorită achiziției, întăririi și aplicării unor asocieri între stimuli externi oraganismului și răspunsuri 
observabile la individ. Accent pe observarea și măsurarea schimbărilor de comportament.  

Cognitivismul- a apărut ca o reacție la limitările condiționării operante pe care o propune curentul 
anterior. Psihologia cognitivă propune îndreptarea atenției spre procesele complexe ale gândirii 
umane, ignorate de behavioriști. Învățarea este definită ca o asimilare de informații. Cel care învață 
este asemenea unui procesor care absoarbe informația, o prelucrează prin operații cognitive 
specifice și o stochează în memorie. În planul acțiunilor pedagogice, cel care învață rămâne un 
recipient pasiv al informației. Accentul cade pe identificarea categoriilor și pe urmărirea proceselor. 
În practicile educative pot fi regăsite numeroase example de proiectare didactică și de predare care 
au ca fundament teoriile lui Robert Gagne. 

Constructivismul- învățarea presupune participarea activă a elevilor în construirea cunoașterii în 
interacțiune cu mediul și prin reorganizarea continuă a structurilor mentale. Elevii semnifică și 
interpretează, nu doar receptează informația. Este propusă înlocuirea sintagmei asimilarea 
cunoașterii cu construcția cunoașterii. Din punct de vedere didactic aceasta presupune structurarea 
contextelor de învățare școlară ca ocazii de explorare activă de către elevi a situațiilor problemă, de 
elaborare și testare a multiplelor ipoteze privind soluțiile la probleme și de construire a unor moduri 
proprii de reprezentare și interpretare a efectelor diverselor moduri de a soluționa problema. (John 
Dewey, Jean Piaget, Jerome Bruner).  
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Teoria învățării sociale- în conceptualizarea învățării accentul cade pe contextul social de realizare 
a ei. Modelele disponibile în context sunt esențiale pentru învățare. Ideile lui Albert Bandura stau la 
baza învățării școlare bazate pe cooperare și colaborare în grupul de elevi.  

Socio-constructivismul- emergent la finele secolului XX, apare ca o reacție critică adusă 
constructivismului, pentru că nu a apreciat și valorizat corect rolul contextului, în special al 
interacțiunilor sociale, în învățare. Prin contribuțiile unor cercetători ca Lev Vîgotski, în domeniul 
psihologie, Jean Lave și Keneth Roth în domeniul antropologiei și etnografiei, ne este atrasă atenția 
asupra legăturii dintre material și imaterial , între cunoaștere și instrumentele mentale și materiale 
pe care le angajăm în procesul rezolvării problemelor și construirii cunoașterii. Gândirea și 
învățarea sunt înțelese ca interacțiuni între individ și situație; cunoașterea este considerată ca un 
produs al activității în contextul cultural al realizării ei. Învățarea este participare și negociere a 
semnificațiilor în contextul social și cultural al realizării ei.... entuziasmul pedagogic generat de 
această teorie a impulsionat asemenea translări, accentul căzând în primul rând pe elev și pe 
participare, precum și pe preocuparea organizării sociale a claselor și al școlilor pe principiile unei 
comunități. (Thomas Sergiovanni, 1994) 

Teoriile experienței- experiența este plasată în centrul învățării. Carl Rogers observă că învățarea 
nu poate fi mai mult decât facilitată, că nu poate fi extern determinată; cel mai eficient mod de a 
facilita învățarea este prin saturarea contextului educativ cu oportunități pentru antrenarea pozitivă 
a elevilor în rezolvarea de probleme și cu susținerea motivațională permanentă prin feedback și prin 
întărire pozitivă.  

Teoria inteligențelor multiple- aparține lui Howard Gardner și atrage atenția asupra pericolelor 
pedagogice pe care o înțelegere îngustă asupra inteligenței umane, redusă doar la formele verbală 
și logico-matematică, o poate avea asupra structurării mediului educativ și asupra îndepărtării 
afective a elevilor de cerințele și practicile învățării școlare. Propunerile teoretice formulate de 
Gardner au inspirat și inspiră unele dintre cele mai efervescente căutări pedagogice, în sensul 
diversificărilor abordărilor și a răspunsului didactic diferențiat în raport cu multiplele forme de 
expresie a potențialului intelectual uman. Între aceste forme de expresie, Gardener propune șapte 
specifice: inteligența verbală, inteligența logico-matematică, inteligența muzicală, inteligența 
vizuală, inteligența kinestezică, inteligența intrapersonală, inteligența inter-personală. 
Gardner,1993 

Primul deceniu al secolului XXI- ridică noi provocări teoretice în privința calibrărilor pedagogice 
impuse de cerințele globalizării și de transformările tehnologice profunde și rapide. Alfabetizarea 
tehnologică, conștientizarea efectelor schimbărilor climatice rapide, exercițiul raționamentului critic 
curent, competențele de comunicare și colaborare, competențele de participare socială și civică 
eficace, eficientă și constructivă în contexte fluide cultural, economic și geopolitic, învățarea 
continuă și creativitatea sunt doar câteva dintre cele ce pot fi și merită a fi considerate.  

Ne întrebăm cum ar putea școlile realiza formule efective de pregătire a elevilor pentru un răspuns 
eficient la toate aceste provocări?  

Astăzi, receptivitatea practicilor educative școlare rămâne redusă în privința unei repoziționări și 
reașezări conceptuale în planul creației și raportului artă-viață, școala conservând o abordare de 
inspirație modernă a învățării în raport cu care logica sistematizării, cuantificării și operaționalizării 
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cunoașterii școlare este singura în măsură să îi confere cost-eficiență și productivitate investiției în 
educație.  

Este astfel dificil de argumentat rostul în curriculum pentru tot ce este mai greu de cuantificat în 
planul învățării, cum multe dintre aspectele creației și învățării sunt.  

Elliot Eisner propune cîteva dintre motivele pentru care raportul arte-învățare școlară poate fi 
reconsiderat:   

- Arta nu separă forma de conținut- felul cum este spus ceva determină în egală măsură 
experiența receptării mesajului cât o face și mesajul nostru. 
- În artă totul interacționează- nu există formă fără conținut și nu există conținut fără formă. 
Când forma unui obiect se schimbă sau fenomen se schimbă, odată cu ea se schimbă și calitatea 
experienței cu fenomenul sau obiectul respectiv. O culoare interacționează cu celelalte culori pe o 
pânză. Alterări ale intensității ei determină alterări în modul cum percepem tot ce o înconjoară. Mare 
sau mic își capată valoarea prin raportare la tot ce este în jur. Felul cum este predat sau învățat ceva 
la școală, mai repede sau mai încet, mai dificil sau mai ușor își capătă, de asemenea valoarea prin 
interacțiune cu tot ce este în jur, în spațiul relevant al organizării situației de învățare școlară.  
- În artă nuanțele contează- pe interpreți îi definesc nuanțele, detaliile. Sunt o multitudine de 
moduri de a cânta pizzicato la vioară, dar fiecare interpretare este unică după cum înțelege și decide 
fiecare violonist pe parcursul interpretării. De felul în care sunt nuanțate conținuturile învățării 
depinde calitatea și amploarea înțelegerii în învățarea școlară.  
- În artă surpriza nu este indezirabilă raționamentului, ci este parte a recompenselor 
așteptate, dorite pe care le primește oricine participă la o activitate artistică. Fără surprize nu este 
descoperire, fără descoperire nu este progres. Învățarea ar putea să faciliteze cât mai multe surprize, 
de vreme ce ele constituie cea mai puternică sursă de satisfacție intrinsecă.  
- În artă incetinirea proceselor perceptive sunt calea cea mai sigură să observi ce se întâmplă. 
Percepția. este mai mult decât simpla observare cu scopul recunoașterii și etichetării obiectelor și 
fenomenelor; încetinită, adică făcută pe îndelete, permite savurarea, o explorare calitativă a 
multiplelor aspecte și a relațiilor dintre acestea și calitățile globale ale obiectului sau ale 
fenomenului perceput. John Dewey în 1938 argumenta că în reducerea ritmului și în prelungirea 
duratei percepțiilor stă secretul îmbogățirii experienței.  
- În artă, limitările limbajului nu sunt semnul limitării gândirii- Eisner ne invită să reflectăm 
la posibilitățile pe care ni le oferă practicile discursive artistice pentru a redefini noțiunea de 
alfabetizare. Îndemnul este de a înțelege prin alfabetizare competența cuiva de a identifica și de a 
crea forme de reprezentare prin intermediul cărora să se creeze și să se comunice semnificații, chiar 
și absența oricăror asemănări cu limbajul convențional. Or, recunoscând că știm mai mult decât 
putem spune, am putea cultiva în școală o preocupare pentru pluri-alfabetizare, fiecare provenind 
un alt mod sau o altă dimensiune a ființării în lume, construin experiențe de cunoaștere, recuperând 
și exprimând semnificații.  
- În artă experiența somatică e semnul cel mai evident că cineva a primit mesajul. Simțurile 
sunt bulevardele conștiinței noastre. Nimic nu va fi în raționament înainte ca mai înainte să nu fi fost 
în simțurile noastre.  
- În artă problemele cu final deschis sunt cele care stimulează imaginația. Imaginația este o 
aptitudine fundamentală. În exercițiul imaginației și nu în necesitate stă impulsul inventiv. Imaginația 
este sursa tuturor noilor posibilități. Artele au suficiente resurse formative pentru explorarea 
implicațiilor lor practice în situații școlare reale. A-i ajuta pe elevi pe elevi să își trateze activitatea 
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de învățare școlară ca o operă de artă nu e puțin lucru. În proces ei vor deveni artiști. În virtutea 
acestei concepții, ne putem întreba cât timp ar trebui alocat artelor în școală? Răspunsul este evident: 
TOT, (Eisner 2009) 

În cadrul învățământului general din România singurele alterări apărute prin reformele din ultimele 
două decenii în oferta curriculară a artei au vizat diminuarea numărului de ore alocat pe săptămână. 
Sub raportul sferei de conținut, artele cuprind în oferta curriculară autohtonă studiul muzicii și artei 
plastice, propuse ca discipline de învățământ independente. Prin comparație cu alte țări din Europa, 
România se află printre țările cu cel mai mic număr de ore alocate în învățământul general 
obligatoriu studiului artelor.  

Reconsiderarea raportului arte- învățare școlară pe fundamente didactice și epistemologice înnoite 
este cerută, pe de o parte, prin recomandările Consiliului Uniunii Europene și, pe de altă parte, 
prin transformările în toate aspectele vieții și muncii din România contemporană. În tranziția de la 
formele de producție materială spre cele ale producției imateriale își face simțită prezența un suport 
empiric din ce în ce mai robust pentru raportul special pe care artele îl au cu noile forme de producție, 
cu creșterea economică și cu prosperitatea. În fața acestor evidențe, Consiliul Uniunii Europene a 
avansat o serie de recomandări și concluzii pentru a sublinia importanța formării de competențe 
creative și culturale pentru a putea răspunde cerințelor industriilor creative și industriilor 
culturale.2006. 

Artele influențează toate aspectele și circumstanțe vieții sociale și profesionale a europenilor. Se 
vorbește despre dimensiunea estetică a produselor, serviciilor și comunicării.  

Pentru orice organizație școlară și pentru orice profesor limitarea puterii decizionale în privința 
organizării timpului școlar și alocării flexibile a resurselor pentru proiecte formative concepute local 
face cu atât mai dificilă inițiativa și răspunsul eficient la acest tip de imperativ pedagogic.  

Creativitatea, înțeleasă ca proces de dezvoltare a unor idei noi care au valoare, și inovația, procesul 
de a pune în practică aceste idei sunt procese esențiale ce nu pot fi formate în absența unei culturi a 
creativității, iar aceasta nu poate fi subsumată unui subiect sau unei discipline școlare anume.  

Pentru a face procesul reconstrucției educaționale un proces viabil, relevant și eficient este nevoie 
de efortul colectiv, comprehensiv și calibrat al tuturor categoriilor de profesioniști ai educației, ai 
părinților, ai elevilor, ai comunității, în scopul înțelegerii și diferențierii pedagogice sensibile la 
contextul practicilor cultural specifice și asumării prin decizie informată a proiectelor formative de 
realizat prin acțiunea școlii.” 

Exemple similare cu cel al instituției noastre este programul Creative Partnerships din Anglia, 
dezvoltat cu scopul de a genera transformări pe termen lung în planul învățării școlare și abordărilor 
ei în curriculă, prin angajarea artiștilor în procesele de planificare și dezvoltarea a curricumului.  

,,La nivel general, raportul Eurydice menționează că în toate țările țintele asumării studiului artelor 
în curriculă menționează deziderate ce vizează dezvoltarea la elevi a înțelegerii, cunoașterii și 
deprinderilor artistice, aprecierii critice, moștenirii culturale, individualității/ expresivității 
individuale, diversității culturale, și creativității. 
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Științele acoperă un vast spectru al cunoașterii, străduindu-se să explice modul în care funcționează 
lumea în ea însăși; fac obiectul preocupărilor științifice toate aspectele vieții, de la natura umană la 
spațiul fizic extraterestru, de la studierea personalității umane la sistemele sociale. Artele, sunt la 
rândul lor preocupate să descrie și să exprime calitățile experienței; ele acoperă un spectru uriaș de 
practici, stiluri și tradiții, deopotrivă istorice și interculturale. Astfel înțelese, în raport cu învățarea 
școlară, științele și artele îndeplinesc roluri complementare, căutând cu mijloace și instrumente 
diferite să completeze cunoașterea elevului despre sine și lumea înconjurătoare.  

Principiile unificatoare ale celor două domenii ale cunoașterii: centrarea învățării școlare pe elev 
și experiența învățării sunt argumentate elocvent de către pedagogi de seamă, între care Johann 
Pestalozzi (1746-1848), Maria Montessori (1870- 1952), Rudolf Steiner (1861- 1925), Carl Orff 
(1895-1982), John Dewey (1859- 1952), Lev Vîgotski (1896-1934) și mulți alții. 

Mono-dsciplinarizării cunoașterii îi sunt preferate inter-disciplinarizarea și abordările integrate.  

OECD pledează pentru creativitate și evaluare formativă. De asemenea  modelul OECD propune 5 
dimensiuni ale creativității: interogație (curiozitate, căutare și gândire critică), perseverență, 
imaginație, disciplină.  

Consider că drumul ce trebuie urmat e important să îl parcurgem cunoscând prin raportare 
comparativă la ce fac alții dar mai important decât atât este să îl parcurgem încercând să punem 
întrebări relevante, să căutăm pe multiple canale răspunsuri posibile, să imaginăm, să dialogăm, să 
considerăm critic și mereu auto-corectiv, căutând să contribuim relevant împreună cu alții, 
asumându-ne curajul perspectivelor originale, născute din autentic travaliu creativ și nu copiate, 
împrumutate pe puncte de oriunde altundeva. Cred că acest demers presupune o viziune strategică, 
un efort concertat, susținut din partea tuturor, tenacitate și creativitate pedagogică autentică.” 

 
Analiza SWOT 

Puncte tari 
 Organizarea activităților pe baza reperelor fundamentale în învățarea și dezvoltarea 
timpurie a copilului de la naștere la 7 ani; 
 Abordarea curriculară prin folosirea mijloacelor moderne de învăţare;  
 Grupele cu număr mic de copii – activitatea fiecarui copil este monitorizata în permanență 
de către cadrele didactice ; 
 Colaborarea cu psihologi în vederea adaptării conținuturilor la nivelul de dezvoltare a 
fiecărui preșcolar; 
 Ofertă educaţională personalizată, adaptată nevoilor beneficiarilor direcţi şi indirecţi.  
 Existenţa Comisiei pentru curriculum la nivelul grădiniţei. 
 Acces rapid la modificările, noutăţile şi documentele elaborate de M.E.C. referitoare la 
curriculum; 
 Reglementarea activităților pentru grupa antepreșcolară. 
Puncte slabe 

 Lipsa cursurilor de perfecționare a cadrelor didactice în vederea aplicării noului 
Curriculum pentru educație timpurie; 
 Slaba pregătire profesională a cadrelor didactice debutante; 
 Capacitate redusă a unor cadre didactice de a utiliza TIC în activitățile didactice. 
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Oportunităţi 
 Adaptarea modului de aplicare a curriculumului la nevoile tuturor beneficiarilor; 
 Perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice în vederea aplicării cât mai 
corecte a curriculumului; 
 Libertatea cadrelor didactice de a propune proiecte și opționale interesante; 
 Respectarea posibilității copiilor de a alege activități ân conformitate cu interesele lor; 
 Posibilitatea organizării actului educațional astfel încât să se respecte dezvoltarea individuală 
a copiilor; 
 Elaborarea de materiale proprii în vederea desfășurării activității didactice în mediul online. 
Ameninţări 

 Concurența altor grădinițe aflate în zonă; 
 Eliminarea opționalelor desfășurate de către profesori din oferta grădinițelor.  
 Limitarea spațiilor de desfășurare a activităților curriculare și extrașcolare ca urmare a 

instituirii stării de urgență/stării de alertă. 
 Desfășurarea activităților în mediul online. 

 
IV.5 Informații privind personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic. 

               Cadre didactice        

Nr. 
crt 

Nume și prenume Funcția Studii absolvite Grad didactic 

CADRE DIDACTICE 
1 Barbălată Petronela 

 
Director 
Educatoare 
Titular 

Scoala Normală Vasile Lupu, Iași, 
specializare învățător - educatoare, 2003 
Facultatea de Psihologie și Științe ale 
Educației, specializarea Psihopedagogie 
speciala  - in curs 

Gradul II  
Vechime – 16 ani 

2 Cojocaru Mariana Educatoare 
Titular 

Școala Normală Vasile Lupu, Iași, 
specializare invățător - educatoare 2002 
Facultatea de Psihologie și Științe ale 
Educației,  Psihopedagogie speciala 2010 
– în curs 

Definitiv 
Vechime – 19 ani 

3 Damian Eva 
Claudia 

Prof. înv. 
Preșcolar 
Suplinitor 

Liceul Pedagogic Ștefan cel Mare, Bacău, 
învățător-educator, 1999 
Facultatea de Litere, Engleza-Română, 
2004 
Facultatea de Filosofie, Asistenta sociala, 
2008 
Master de literatură comparată și 
antrolopologie culturală, 2006. 

 

4 Duduman Luisa 
Ștefania 

Educatoare 
Suplinitor 

Liceul pedagogic Vasile Lupu, Iași, 
Teologie romană – catolica, 2016 
Facultatea de litere, română- spaniolă, 
UAIC, 2019 

 

5 Kircu Maria 
Alexandra 

Educatoare 
Titular 

Școala Normală Vasile Lupu, Iași- profil 
pedagogic- promotia 2014 
Facultatea de Psihologie și Științe ale 
educației- specializarea Psihologie- 
promoția 2014-2017 ( examen de 
finalizare studii licenta- in curs) 

Definitivat 
Vechime – 6 ani 
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6 Matei Elena 
Cătălina 

Prof. înv. 
Preșcolar 
Suplinitor 

Colegiul Național Gheorghe Asachi, 
Piatra Neamț, promoția 2013 
Facultatea de Geografie și Geologie, 
promoția 2016 

 

7 Medeleanu 
Georgiana 

Prof. înv. 
Preșcolar 
Suplinitor 

Liceul pedagogic Spiru Haret, Focșani, 
profil învățător-educatoare, 2001 
Facultatea de psihologie și științe ale 
educației, Specializarea Pedagogia 
învățământului preșcolar și primar, UAIC, 
2011 
Master educație timpurie, Facultatea de 
psihologie și științe ale educației, UAIC 
2013 

Definitiv 
Vechime – 7 ani 

8 Mon Elena Educatoare 
Suplinitor 

Liceul Economic nr. 1, Iași, 1982,  
Școala postliceală Olga Sturdza, Iași, 
2008 

 

9 Mihăeasa Luisa 
Maria 

Educatoare 
Suplinitor 

Liceul Vasile Conta Tg Neamț, profil 
învățător-educator ( pedagogic) 
Facultatea de psihologie și științe ale 
educației, Specializarea Pedagogia 
învățământului preșcolar și primar, UAIC 
- în curs 
 

 

10 Nazîp Mădălina 
Camelia 

Educatoare 
Suplinitor 

Liceul Pedagogic Nicolae Iorga, 
Botoșani, 2019 
Facultatea de Litere, specializarea rusa-
germana – în curs 

 

11 Pocovnicu 
Florentina Larisa 

Prof. înv. 
Preșcolar 
Suplinitor 

Colegiul național Gheorghe Asachi, 
Piatra Neamț, profil educator-învățătoare, 
2016 
Facultatea de Litere-Limba și literatura 
română - Literatură universală și 
comparată, 2019 
Master de literatură universală și 
comparată, 2021 
 

 

12 Serebreanschi 
Diana 

Prof. înv. 
Preșcolar 
Suplinitor 

Școala normala Nicolae Iorga, 
Botoșani,1998 
Facultatea de litere, Engleza-spaniola, 
UAIC, 2002 
 

 

13 Baciu Ioana Profesor limba 
engleză 

Facultatea de litere, specializarea Roman Englez  

14 Filimon Ionuț Profesor 
Arte vizuale 

Master in arte decorative, Universitatea de Arte ,,George 
Enescu”, Iași, Facultatea de arte plastice decorative și design 
Universitatea de Arte ,,George Enescu”, Iași, Facultatea de arte 
plastice decorative și design 
 

15 Păun Leontin Profesor arte 
vizuale 

Diploma de doctor, Universitatea de Arte ,,George Enescu”, 
Iași, Facultatea de arte plastice, decorative și design 
Master in arte decorative, Universitatea de Arte ,,George 
Enescu”, Iași, Facultatea de arte plastice decorative și design 
Universitatea de Arte ,,George Enescu”, Iași, Facultatea de arte 
plastice decorative și design 
 

16 Rotaru Tudor Profesor teatru Universitatea de Arte ,,George Enescu”, Iași, Facultatea de 
Teatru, secția Regie – în curs 
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Universitatea de Arte ,,George Enescu”, Iași, Facultatea de 
Compoziție, Muzicologie, Pedagogie muzicală și Teatru 
 

CADRE DIDACTICE AUXILIARE 
1 Ciuhureanu 

Codrin 
Psiholog Psihologie și Științe ale educației- specializarea 

Psihologie, UAIC 
 Diac Lorena 

Elena 
Psiholog Psihologie și Științe ale educației- specializarea 

Psihologie, UAIC 
2 Felea 

Gheorghe 
Consilier  

3 Lazăr 
Mădălina 
Georgiana 

Asistent 
medical 

Școala postliceala Grigore Ghica Vodă, Iași,2017 

4 Havârneanu 
Loredana 

Secretar școlar Facultatea de Instalații, Universitatea tehnică, Ghe. Asachi 
Iași 

5 Rotariu 
Carmen 

Contabil Institutul de științe economice, UAIC, Iași 

6 Zămosteanu 
Oana Mirela 

Manager Facultatea de Electronică și Telecomunicații, 
Universitatea tehnică, Ghe. Asachi Iași 

      

Nr. crt Nume și prenume Funcția 
1 Chelariu Angela Îngrijitoare copii 
2 Filip Mihaela Îngrijitoare copii 
3 Macarie Petronela Îngrijitoare copii 
4 Pletea Viorica Îngrijitoare copii 
5 Mon Elena Îngrijitoare copii 

 

Încadrarea cu personal didactic, nedidactic și auxiliar în Grădinița Atelier nr. 1 corespunzătoare 

unui număr de 6 grupe de preșcolari: 2 grupe mari. 1 grupe mijlocii și 3 grupe mici. 

Educatoare: 12 
Profesori: 4 
Îngrijitoare copii: 5 
Secretară: 1 
Asistent medical: 1 
Consilier educativ: 1 
Manager: 1 
Contabil: 1 

Situația încadrării cu personal didactic 

Educatoare calificate: 10 
Educatoare titulare: 3 
Educatoare debutante: 6 
Educatoare cu definitivat: 3 
Educatoare cu gradul II: 1 

Analiza SWOT 

Puncte tari 
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 Organizarea de interviuri și probe practice pentru angajarea personalului; 
 Încadrarea cu personal nedidactic și auxiliar peste normativele în vigoare; 
 Consilierea cadrelor didactice debutante de către educatoarele cu experiență; 
 Susținerea perfecționării resursei umane (cursuri superioare de calificare și 
perfecționare) 
 Atragerea unui număr cât mai mare de copii prin activități care să le stimuleze interesul 
pentru cunoaștere și dezvoltare armonioasă, în vederea completării locurilor disponibile; 
 Disponibilitatea și interesul întregului personal pentru desfășurarea  activităților în 
mediul online. 
Puncte slabe 

 Încadrarea cu personal didactic calificat; 
 Numărul mic de educatoare titulare; 
 Slaba pregătire profesională a cadrelor didactice debutante; 
 Dezinteresul unor cadre didactice pentru perfecționarea continuă. 
Oportunităţi 
 Formarea cadrelor didactice debutante în spiritul și specificul Grădiniței Atelier nr. 1 
 Colaborarea cu psihologi, profesori universitari și alți membri ai comunității locale în 
vederea dezvoltării profesionale și personale a cadrelor didactice; 
 Organizarea de activități artistice, concursuri, gale, pentru copiii din orașul Iași; 
 Dezvoltarea profesională a personalului prin înscrierea la gradele didactice, participarea 
la conferințe sau cursuri de formare continuă. 
Ameninţări 

 Fluctuația personalului didactic în învățământul particular; 
 Supraaglomerarea programului de lucru al cadrelor didactice cu sarcini şi activităţi 
suplimentare. 
 Incertitudinea creată de situația epidemiologică actuală; 
 

IV.6 Informații cu privire la preșcolari 

Numărul de 6 grupe de preșcolari cu un efectiv fiecare de maximum 18 copii a fost constant din 
anul școlar 2011-2012.  

Datorită reglementărilor impuse în perioada crizei sanitare, în anul școlar 2020-2021 am scăzut 
efectivul de copii din fiecare colectiv astfel încât probabilitatea infectării și a transmiterii 
virusului să fie mult diminuat.  

Situația efectivelor de preșcolari la 1 septembrie 2020 este următoarea:                   

Nr crt. Grupe Nr. de grupe Nr. de preșcolari 
1 Grupa mică 3 45 
2 Grupa mijlocie 1 20 
3 Grupa mare 2 34 
TOTAL 6 99 

 

Politica de recrutare a preșcolarilor, realizarea planului de școlarizare 
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Înscrierea în unitatea noastră școlară se face în limita locurilor disponibile ca urmare a 
solicitărilor părinților care cunosc oferta educațională sau au primit recomandare pentru 
serviciile educaționale și de îngrijire pe care le oferim.  

Înscrierea preșcolarilor la grupa mică se face în urma unui dialog pe care conducerea grădiniței 
și educatoarele care vor prelua colectivul de copii al grupei mici îl poartă cu familiile acestora 
întru cunoașterea reciprocă: a valorilor umane, educaționale pe care aceștia le împărtășesc, a 
principiilor care guvernează sistemul național de învățământ, a ofertei educaționale, a viziunii 
și a misiunii unității noastre de învățământ.  

Vârsta și gradul de autonomie al copilului sunt criteriile pe care le luăm în considerare ele fiind 
reglementate prin Regulamentul de ordine interioară și prin Reperele fundamentale ale 
educației. Întâlnirea cu părinții este programată telefonic și se desfășoară fizic sau online, 
respectând reglementările sanitare în vigoare.    

Accesul  preșcolarilor și elevilor la unitatea de învățământ 

Prin activitățile de promovare permanentă a serviciilor educative furnizate de instituția noastră de 
învățământ prin mijloace diverse: panouri publicitare, spoturi audio și video pe canalele mass-media, 
site-ul grădiniței, site-ul școlii, site-uri educative la nivel național, facebook, publicații specializate, etc 
am reușit de-a lungul anilor să devenim vizibili și apreciați în comunitate astfel încît unitatea noastră de 
învățământ are an de an un număr mare de solicitări. 

Familiile care accesează serviciile educaționale ale instituției noastre de învățământ cunosc standardele 
de calitate ale unității noastre, cunosc oferta educațională și modul de organizare a activității în general.  

Analiza SWOT 

Puncte tari 

 Calitatea serviciilor educaționale, oferta educațională, mediul educațional, condițiile de 
îngrijire furnizate de unitatea noastră de învățământ asigură un număr mare de solicitări anuale 
 Promovarea permanentă în comunitate a activităților școlare și extrașcolare contribuie la 
cunoașterea activității educative a unității noastre școlare  

Puncte slabe 

 Lipsa predictibilității în ceea ce privește omogenitatea de vârstă a colectivului de copii 

Oportunități 

 Perfectarea din punct de vedere juridic al contractului de prestări servicii educaționale 
justificată de perioada crizei sanitare și asumarea acestuia de către părinți  

Amenințări 

 Reglementările și măsurile sanitare au generat hotărârea înscrierii unui număr mai mic 
de preșcolari în anul școlar 2020-2021.  
 Temerile unor părinți în această perioadă generează absenteismul.   

IV.7 Resursele materiale  

Utilizarea spațiului școlar 

Grădinița Atelier nr. 1 își desfășoară activitatea în clădirea din str. Rojniță, nr. 5, într-o zonă 
verde a municipiului Iași. Clădirea este corespunzător compartimentată și utilată dispunând de  
un număr suficient de încăperi cu diverse utilități. Toate spațiile de învățământ din unitatea 
noastră școlară sunt utilizate după un orar stabilit. 
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Sălile de grupă - în număr de șase sunt dotate cu mobilier ergonomic corespunzător unităților 
de învățământ preșcolar: măsuțe, scăunele a căror dimensiune respectă dimensiunile standard în 
funcție de vârsta și talia copiilor, catedră, dulapuri cu multiple funcțiuni, tablă albă, 
videoproiector, panouri de afișaj, laptop-uri, jocuri, jucării, alte mijloace de învățământ 
corespunzătoare nivelului de vârstă. Spațiile dedicate sălilor de grupă respectă normele de 
igienă, de cubaj, microclimat, iluminat natural și electric, de încălzire corespunzător 
normativelor în vigoare. Fiecare sală dispune de un dispozitiv pentru măsurarea temperaturii și 
a gradului de umiditate.  

Sălile de grupă sunt utilizate pentru activitățile educaționale de un număr de  maximum 20 
preșcolari/ sală, în intervalul orar 7.30- 12 și 16- 17.45.  

Dormitoarele- în număr de șase, sunt săli dotate cu paturi fixe dimensionate după nivelul de 
vârstă și talia copiilor, prevăzute cu saltele, protecție pentru saltele, așternuturi. Spațiile 
dedicate odihnei copiilor respectă normele în vigoare de igienă, cubaj, de iluminare, 
microclimat și încălzire.  

Dormitoarele sunt utilizate în intervalul orar destinat odihnei copiilor 13.00-15.50.  

Sălile de mese sunt utilizate dimineața la micul dejun în intervalul orar 08.30-09.00 și la prânz 
în intervalul 12.00-12.45.  

În anul școlar 2020-2021ca urmare a recomandărilor și a reglementărilor primite prin ordinele 
de ministru ale Ministerului Educației și Ministerului Sănătății pentru combaterea răspândirii 
virusului Sars-Cov2 , protocolul de servirea a mesei a fost schimbat. Copiii servesc masa în 
sălile de grupă, cu dezinfecția în prealabil a meselor și aerisirea grupei.  

Oficiile care deservesc sălile de mese sunt dotate cu mobilier specific, dulapuri, blat de lucru, 
mașină de spălat vase, frigider alimente, frigider pentru probă, plită de gătit, cafetieră, cuptor, 
dulapuri pentru veselă, veselă, etc.   

Sunt utilizate pentru primirea hranei, pentru pregătirea distribuției spre grupe, pentru spălarea și 
depozitarea veselei. 

Secretariatul instituției se află în apropierea intrării principale și este dotat cu mobilier specific: 
birou dublu, două scaune ergonomice, dulapuri, etajere, calculatoare, sistem de supraveghere, 
de alarmă, fax, imprimantă, telefon fix, birotică, canapea, masă și scaune pentru vizitatori.     

Este utilizat pe tot parcursul zilei de lucru de către secretarul școlar și de către manager, având 
un program de funcționare cu publicul: 08.30-13.00, 16.30-18.30. Părinții care doresc 
informații sau vor să achite serviciile educaționale au acces în secretariatul instituției conform 
unei programări făcute în prealabil.  

În perioada crizei sanitare accesul părinților, al tuturor persoanelor străine a fost în totalitate 
restricționat în incinta unității. Discuțiile cu părinții copiilor și cu persoanele interesate de 
serviciile grădiniței noastre s-au purtat telefonic sau în exteriorul unității, cu respectarea 
distanțării fizice. 

Biblioteca este un spațiu cu dublă funcționalitate: bibiotecă și cabinet psihologic. Este dotată cu 
mobilier specific: corpuri de bibliotecă, un număr mare de cărți, materiale didactice, 
auxiliare,etc., masă și scaune pentru copii, birou, scaun ergonomic, fotoliu, două imprimante, 
calculator, dispozitiv de supraveghere video, monitor. Este utilizat de către preșcolari, educatori 
și profesori pentru lectură, documentare, activități specifice. Spațiul va fi utilizat pentru 
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întâlnirile individuale ale psihologului școlar și al educatorilor cu părinții copiilor atunci când 
această activitate va fi posibilă în interiorul unității școlare.  

Spațiul bibliotecii este utilizat pe toată durata programului unității.   

Cabinetului medical este dotat cu mobilier corespunzător: birou, scaun asistentă, dulapuri și 
etajere pentru medicamente, pat pentru consultații, panou izolator, chiuvetă.  

Este utilizat de către asistenta medicală, de către medicul colaborator și preșcolari pe toată 
durata programului unității.  

Holul de la intrare- este dotat cu mobilier specific: dulapuri compartimentate, cuier, dulapuri 
pentru încălțăminte, canapea așteptare. 

 Holul de intrare este destinat primirii și triajului copiilor.  

Atelierul- este o sală aflată la demisolul clădirii, cu mobilier specific activităților de creație: 
dulapuri pentru depozitarea materialelor de lucru, etajere, etajere expunere lucrări de lut, mese, 
scaune, cuptor de ardere. 

În perioada crizei sanitare Atelierul de creație a fost utilizat ca spațiul de primire al copiilor dat 
fiind că aici este o a doua ușă de acces, evitând astfel ca preșcolarii din grupe diferite să se 
întâlnească.    

Procedura de acces în instituție a fost schimbată în perioada anterioară și pentru anul școlar în 
curs conform reglementărilor în vigoare. S-a creat posibilitatea accesului copiilor prin cele 
două intrări, după un program bine stabilit astfel încât copiii din grupe diferite să nu se 
întâlnească. Părinții de la fiecare grupă au la dispoziție un interval de 15 minute în care pot 
ajunge, copiii fiind preluați de la ambele porți ale unității.  

Grupuri sanitare sunt dotate cu mobilier specific: câte două chiuvete și trei vase de toaletă în 
fiecare grup sanitar pentru copii, separatoare pentru toalete, oglindă, dulapuri pentru materiale, 
dispensere șervețele, dispozitive electrice pentru uscarea mâinilor, coș de gunoi.   

Amenajarea grupurilor sanitare respectă normativele în vigoare.   

Grupurile sanitare sunt în număr de patru în incinta unității, unul fiind destinat adulților.    

Terenul de joacă și activități în aer liber- aferent unității școlare dedicat activităților de 
recreere și activităților sportive este utilizat de preșcolarii unității noastre conform orarului 
săptămânal. Înconjurat de arbori ornamentali, spațiul exterior este prevăzut cu paviment special 
destinat terenurilor de joacă, cu căsuțe și podețe frumos decorate, cu poartă de fotbal, coș de 
baschet, jucării de exterior, mese și scaune, copertine de protecție solară.  

În exteriorul clădirii a fost amenajat un lavoar cu apă curentă caldă și rece, săpun, prosoape din 
hârtie pentru igiena mâinilor copiilor.  

Spațiul verde  este amenajat de asemenea cu arbori și arbuști ornamentali și se află în 
vecinătatea drumului de acces.     

Sala de festivități este o sală cu multiple funcțiuni: 

*sală de sport- dotată cu bănci de sport, saltele de sport, jaloane, mingi, etc.,utilizată după 
programul săptămânal al activităților de educație fizic 

*sală de spectacole, festivități școlare și ședințe- sala este prevăzută cu scenă iluminată 
corespunzător, cu sistem de sonorizare, microfoane, video proiector și scaune. Aici au loc 
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reprezentații ale companiilor de teatru cu care avem protocoale de colaborare anuale, serbările 
școlare, alte festivități;  

*sală de expoziție- aici expunem lucrări de pictură și ceramică în cadrul expozițiilor anuale, sau 
tematice, sala fiind prevăzute cu simeze și un sistem de iluminare profesionist a lucrărilor.  

Gardul care împrejmuiește clădirea a fost decorat cu lucrări de ceramică realizate de copii, 
realizând astfel o expoziție permanentă și  un punct de atracție pentru trecători.   

Analiza SWOT 

Puncte tari 

 Existența sălilor dedicate activităților educative și a dormitoarelor 
 Existența sălii multifuncționale, sală de sport, sală de spectacole și festivități 
 Existența spațiului exterior de joacă aflat într-o zonă verde, departe de arterele de 
circulație poluate 
 Design atractiv și creativ al tuturor spațiilor de învățământ 
 Dotarea cu materiale didactice  
 Fondul de carte 

Puncte slabe 

 Clădirea prevăzută cu mai multe niveluri  

Oportunități 

 Redecorarea sălilor de activități și a unor zone din exteriorul instituției  
 Achiziția de pardoseală antimicrobiană pentru fiecare sală de activități 
 Achiziția de covor special pentru sport în sala multifuncțională, de alte aparate specifice 
sălii de sport 
 Investiția permanentă în infrastructură astfel încât mediul educațional să ofere cele mai 
bune condiții de educație și îngrijire  

Amenințari 

 Instabilitatea economică generată de criza sanitară  
 Deprecierea mobilierului datorită utilizării neglijente 
 Investiții mari pentru materialele de protecție și curățenie în perioada crizei sanitare  

V. RELAȚIA CU COMUNITATEA  

Implicarea părinților în activitățile manageriale  

Părinții sunt implicați în deciziile care se iau la nivelul Comitetului de părinți al fiecărei clase, 
al Comitetului reprezentativ al părinților și în Consiliul de administrație al unității. De 
asemenea reprezentanți aleși ai părinților fac parte din Comisia de Asigurare a Calității. În 
exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliul de administraţie şi directorul conlucrează cu 
consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice locale. 

Asistența acordată părinților 

De la primul contact pe care familia îl stabilește cu unitatea noastră de învățământ, personalul 
din conducere și serviciul secretariat îndrumă și informează părinții în vederea înscrierii 
copilului.  
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După evaluarea inițială, la începutul anului școlar, părinții sunt invitați de către educatori la 
întâlniri individuale conform unei programări. Discuțiile cu părinții se concentrează pe perioada 
de integrare si reintegrare (pentru grupele mijlocii și mari) în colectivitate după perioada 
vacanței și pe constatările pe care educatorii le fac în ceea ce privește evaluarea 
comportamentelor și competențelor analizate. Educatorii folosesc ca instrumente Reperele 
fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7 ani (RFÎDT - 
aprobat prin OM nr. 3851/2010) și Curriculumul pentru educația timpurie(2019). La aceste 
prime întâlniri educatorii solicită părinților informații despre copil, despre sistemul de educație 
din familie, despre timpul petrecut în familie iar părinții beneficiază de cunoștințele și sprijinul 
personalului didactic pentru ca ambele părți interesate să poată interveni cu cele mai bune 
metode, corect adaptate astfel încât împreună să poată maximiza impactul programului 
educațional pe parcursul derulării acestuia.  

În cadrul activității de consiliere educațională a părinților susţinută pe tot parcursul anului 
școlar de către educatori și de către psihologul unității școlare (ori de câte ori tematica propusă 
necesită prezența acestuia), aceștia răspund la întrebările și la solicitările părinților având mereu 
în vedere faptul că învățarea este un proces gradual, iar construirea unor premise puternice în 
copilăria mică reprezintă o condiție prealabilă pentru dezvoltarea competențelor și pentru 
succesul educațional de la nivelurile superioare, fiind, în egală măsură, esențială pentru 
sănătatea și pentru starea de bine a copiilor.  

Comunicarea permanentă părinți – educatori, activitățile extracurriculare care implică prezența 
părinților dar și implicarea activă a acestora: ședințele cu părinții, serbările școlare, Porți 
deschise la Atelier (proiect educativ anual la care sunt invitați să participe părinții pe durata 

unei săptămâni conform programului de activități al fiecărei grupe), Expozițiile de ceramică și 
pictură, sunt activitățile și proiectele care au reușit să dezvolte și să consolideze comunitatea 
noastră școlară.  

Colaborarea cu agenții economici 

Colaborarea cu agenții economici are în vedere obținerea de beneficii pentru comunitatea 
noastră școlară. Unitatea de învățământ  are contracte permanete cu furnizori de materiale de 
curățenie, igienă, consumabile, cu furnizori de birotică și materiale didactice, cu furnizorii de 
utilități, cu furnizori de servicii: serviciul de catering, servicii de pază și protecție, resurse 
umane, medicina muncii, servicii psihologice, expertiză SSM, mentenanță echipamente 
electronice, servicii bancare, servicii publicitare. 

Colaborarea cu alte instituții de învățământ 

Câteva dintre instituțiile cu care am întreținut o relație de colaborare strânsă sunt Școala Gh. I 
Brătianu, Grădinița Penilla, Facultatea de Arte vizuale. Colaborarea a vizat participarea copiilor 
din grădinițele și școlile partenere la concursuri organizat de unitățile de învățământ, expoziții 
de artă.  

De asemenea am derulat de-a lungul a doi ani un parteneriat de colaborare cu Liceul pedagogic 
Vasile Lupu din Iași. Am oferit posibilitatea tinerilor elevi să cunoască, în cadrul practicii 
pedagogice, modul în care se lucrează într-o instituție privată de învățământ, care sunt cerințele, 
care sunt beneficiile, ce perspective de dezvoltare profesională și personală au în acest 
domeniu. 

Facultatea de Arte Vizuale și Design din cadrul Universității Națională de Arte George Enescu 
din Iași, Galeria de Artă Theodor Pallady, Galeria Victoria ne-au oferit sălile de expoziție 
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pentru desfășurarea proiectului anual Atelierele Copilăriei – Expoziția anuală de pictură și 
ceramică sau a proiectelor tematice: Orașul de lut, Tu în viziunea mea.  

Ateneul Național din Iași și Opera Română din Iași sunt instituții cu care colaborăm permanent. 
Parteneriatele în proiectele culturale și programarea elevilor la spectacole de teatru și operă la 
care participă în grup, însoțiți de cadre didactice sunt câteva dintre activitățile care au intrat în 
rutina noastră.  

Companiile de teatru sunt o prezență firească în programul activităților extraccuriculare, 
unitatea noastră de învățământ beneficiind de condiții pentru reprezentații teatrale. Frecvența 
activităților este de un spectacol pe lună. 

Parteneriatele cu instituțiile de educație și culturale în beneficiul școlarilor au fost sistate în 
perioada de criză sanitară, restricțiile împiedicând desfășurarea fireasccă a activităților.  

Analiza SWOT 

Puncte tari 

 Includerea activităților dedicate părinților în programul anual 
 Existența activităților de consiliere dedicate părinților, a ședințelor individuale pe tot 
parcursul anului școlar  
 Participarea în număr foarte mare a părinților la toate activitățile la care sunt invitați de 
unitatea noastră școlară 
 Răspunsul profesionist al tuturor colaboratorilor economici cu care colaborează 
instituția noastră a dus la prelungirea contractelor de prestări servicii și transformarea lor în 
parteneriate reale în beneficiul educației. 
 Deschiderea tot mai mare a instituțiilor de învățământ și culturală din orașul Iași către 
colaborare în beneficiul preșcolarilor și școlarilor din instituția noastră 

Puncte slabe 

 Programul de lucru de lungă durată al părinților limitează implicarea acestora la viața 
școlii. 

Oportunități 

 Numărul mare al părinților care doresc implicarea în activitățile educative ale instituției 
noastre și expertiza din domeniile în care aceștia activează oferă posibilitatea unei diversificări 
a experiențelor de învățare și a aprofundării acestor domenii.  
 Pregătirea profesională de excepție a părinților, atenția și interesul crescut în ceea ce 
privește calitatea actului educațional stimulează și motivează educatorii în a-și ridica nivelul 
competențelor didactice.    
 Colaborarea dintre unitățile particulare de învățământ în perioada crizei sanitare a creat 
premisele unei mai strânse colaborări în următoarea perioadă.   

Amenințări 

 Imposibilitatea desfășurării activităților ce implică prezența fizică a părinților în unitatea 
de învățământ în perioada crizei sanitare. 
 Restricționarea interacțiunii zilnice cu părinții, amenințarea permanentă și posibilitatea 
îmbolnăvirii copiilor acestora poate genera consecințe nedorite asupra echilibrului creat 
anterior în relația părinte- educator.  
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 Imposibilitatea desfășurării parteneriatelor cu alte instituții de învățământ, instituții 
culturale, etc.   

VI. VIZIUNEA 

Grădiniţa Atelier Nr.1 îşi propune formarea noilor generaţii în spiritul drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului, a demnităţii umane, al schimbului liber de opinii, al toleranţei şi 
diversităţii în spaţiul european şi universal, capabili să se adapteze uşor la următoarele niveluri 
de şcolaritate şi la o societate în continuă schimbare. 

VII. MISIUNEA 

Tot ce trăieşte şi are o existenţă materială şi/sau spirituală pe acest pământ are şi o misiune. 

Misiunea noastră a tot ce înseamnă Atelier 1, spirit şi materie, oameni, culori şi forme au menirea 
de a construi prin noile generaţii pe care le instruim, o lume mai frumoasă, armonioasă, mai bună. 

Într-un oraş cu tradiţie culturală şi academică importantă, accesul la cultură prin educaţie de la 
cele mai fragede vârste, reprezinta o necesitate. Grădiniţă Atelier Nr.1 îşi propune deschiderea 
accesului la cultura naţională şi universală de la cele mai fragede vârste printr-un program  
educaţional de calitate care să promoveze permanent valorile naţionale şi universale şi care să 
contribuie la formarea unei personalităţi autonome, active şi creative. 

Ne propunem dezvoltarea maximală a capacităţilor de percepere, trăire şi valorizare a esteticului, 
a capacităţii umane de creare de noi valori, pentru a se realiza deplina estetizare a mediului 
existenţial, formarea conştiinţei şi conduitei estetice. 

Promovarea permanentă a activităţilor artistice, culturale dedicate preşcolarilor şi elevilor la 
nivelul întregii comunităţi, va duce la conştientizarea rolului pe care valorizarea timpurie a 
muncii, a creaţiilor artistice realizate de copii şi implicit la creşterea unei noi generaţii creative, 
motivate, cu o mai mare libertate de exprimare. 

Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului didactic, dezvoltarea 
învăţământului centrat pe elev, susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie va duce la 
succesul demersului educativ al instituţiei noastre. 

VIII. ȚINTELE STRATEGICE – OPȚIUNI STRATEGICE 

VIII.1 Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale  

 Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale. 
 Monitorizarea procesului de predare-învăţare din perspectiva noului context pandemic 
în vederea alfabetizării științifice, a dezvoltării gândirii critice şi a centrării activităţilor pe elevi 
şi nevoile lor educaţionale. 
 Elaborarea documentelor de proiectare și de gestionare a resurselor umane, cu 
includerea aspectelor specifice educației în mediul on-line. 
 Asigurarea calității procesului didactic (predare – învăţare – evaluare) din perspectiva 
educaţiei pe tot parcursul vieţii, prin raportarea la contextul pandemic actual și la politicile 
educaţionale naționale şi europene. 
 Monitorizarea implementării curriculumului la toate nivelurile şi disciplinele de 
învăţământ,cu respectarea specificului celor 3 -scenarii aprobate (verde, galben, roșu). 
 Adaptarea ofertei educaţionale la specificul unităţii de învăţământ, a contextului 
pandemic şi la nevoile educaţionale ale copiilor, prin promovarea Curriculum-ului la decizia 
şcolii .  
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 Dezvoltarea capacităţii unităţii de învăţământ de monitorizare şi evaluare a calităţii 
serviciilor educaţionale oferite şi de planificare strategică (prin Comisia de Evaluare şi 
Asigurare a Calităţii, Sistemul Informatic Integrat al Invăţământului din România, Registrul 
matricol unic, cadrul Naţional al Calificărilor etc.)  
 Dezvoltarea culturii digitale în procesul de predare - învăţare - evaluare, a leadership-
ului şi managementului şcolii  
VIII. 2 Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din unitatea de 
învăţământ 
 Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ. 
 Evaluarea, consilierea și monitorizarea cadrelor didactice pentru aplicarea noilor 
programe școlare și pentru echilibrarea raportului dintre abordarea disciplinară şi cea integrată.  
 Sprijinirea cadrelor didactice.debutante/necalificate în procesul formării inițiale și 
continue.  
 Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice din unitatea de învățămînt.  
 Creşterea calităţii procesului de formare continuă prin activităţile metodico – ştiinţifice 
desfăşurate la nivel unității, la nivel local și judeţean. 
 Implementarea de proiecte și programe educaționale în vederea abilitării curriculare a 
cadrelor didactice, din pespectiva învățării on-line, a noului curriculum, a educației centrate pe 
elev şi a educaţiei pe tot parcursul vieţii.  
 Consolidarea parteneriatului între învăţământul superior şi cel preuniversitar în 
formarea iniţială şi continuă pentru cariera didactică.  
 Colaborarea cu  I.S.J. Iași și  C.C.D, ca principal furnizor/ ofertant, în acord cu nevoile 
profesionale ale cadrelor didactice şi cu politicile educaţionale naţional. 
 Susţinerea cercetării ştiinţifice, didactico-pedagogice şi de specialitate, a colaborării cu 
mediul academic universitar, în scopul realizării de diagnoze, analize şi a elaborării unor 
strategii educaţionale specifice conceptului de şcoală prietenoasă.  
 Promovarea educaţiei nonformale, oportunitate formativă 
 

VIII. 3 Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu comunitatea locală 

 Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea rolului de partener educativ al părinţilor. 
 Formarea şi dezvoltarea atitudinii de responsabilizare socio-culturală pozitivă a tuturor actorilor 
educaţionali faţă de educaţia permanentă, personală şi profesională (implicarea comunităţii locale). 
Accentuarea rolului activ al şcolii ca centru de informare în domeniul educaţiei şi de formare a adulţilor/ 
partenerilor educaţionali. 
 
VIII. 4 Promovarea educației nonformale, oportunitate formativă complementară pentru 
preșcolari 
 Armonizarea intereselor legate de dezvoltarea personală a individului cu cele ale 
comunității imediate, locale și regionale și cu solicitările societății actuale; 
 Crearea unor oportunități pentru educația complexă, permanentă, în spiritul 
competențelor cheie, al dezvoltării civismului, voluntariatului, multiculturalismului, într-o 
societate complexă, dinamică; 
 Crearea unor oportunități educaționale în vederea promovări icetățeniei active și a 
dialogului intercultural prin parteneriate cu instituții relevante, cu mediul cultural ieșean; 
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IX. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 

Obiectivele propuse în „Planul de dezvoltare instituţională” pe următorii ani, vor fi reluate şi 
realizate prin acţiuni concrete, structurate ulterior în Planul operațional, pe an şcolar, cu etape 
intermediare. 
„Planul de dezvoltare instituţională” actual va fi actualizat şi modernizat la fiecare început de an 
școlar, în funcţie de evoluţia grădiniţei, problematica specifică şi legislaţia în vigoare. 

IX.1 Resurse strategice 
Resursele strategice sunt reprezentate în primul rând de resursele umane, cadre didactice bine pregătire 
din punct de vedere profesional, preşcolarii şi părinţii acestora, comunitatea locală, etc. (beneficiarii 
direcţi şi indirecţi ai educaţiei).   

Resursele materiale şi financiare, reprezentate de baza materială a grădiniţei şi resursele 
financiare disponibile pentru implementarea planului de dezvoltare instituţională. 

Resurse umane 
 Copii; 
 Personal didactic, didactic auxiliar si nedidactic; 
 Părinţi. 

Resurse materiale si financiare 
 Bugetul grădiniței. 
 Săli de grupă dotate si amenajate la standarde superioare; 
 Dormitoare; 
 Săli de mese; 
 Cabinet medical; 
 Izolator medical; 
 Cabinet de consiliere; 
 Sala de festivități; 
 Spaţiul de joacă amenajat în curtea grădiniţei; 
 Spațiu destinat destinat materialelor de curățenie; 
 Spațiu destinat echipei manageriale; 
 Grupuri sanitare; 
 Mijloace tehnice, precum: calculatoare, imprimante, copiatoare, fax, televizoare, 

videoproiector, sistem audio, camere video exterior. 
Resurse informaţionale  

 Materiale didactice existente; 
 Materiale didactice confecţionate de către cadrele didactice; 
 Minibibliotecă cu cărți pentru copii, în  fiecare sală de grupă; 
 Accesorii pentru jocuri de creație și jocuri de grup; 
 Jucării specifice grupei preșcolarilor; 
 Fondul de carte al unității; 

Resurse de experientă si expertiză 
 Aceste resurse derivă din experienţa fiecărui cadru didactic; 

Resurse de timp 
 Timpul alocat de norma didactică în cadrul activităţilor; 
 Timpul alocat în afara programului de lucru, în funcţie de necesităţi. 

Resurse de autoritate ;i putere 
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 Inspectoratul Școlar 
 Ministerul Educație; 
 C.C.D. 
 Consiliul de administratie 
 Director 
 Comitetul de părinți 

 

IX. 2 Rezultate aşteptate 
Rezultatele aşteptate vizează în principal: 

A). Curriculum  
 Implementarea Curriculumului pentru educație timpurie printr-un demers integrat care ia 

în considerare toate domeniile de dezvoltare a copilului, facilitând și susținând procesul 
de predare-învățare-evaluare indiferent de forma/ formele în care vor fi organizate 
cursurile. 

 Asigurarea  educației permanente, indiferent de contextul pandemic 

B). Management instituțional 
 Abordarea unui management deschis și transparent printr-o participare activă a tuturor 

membrilor comunității educaționale la viața organizației și pentru îmbunătățirea continuă  
a calității acțiunilor și obținerea succesului pe termen mediu și lung. 

 Existența coerenței în proiectare a tuturor compartimentelor din unitate. 

C). Resurse umane  
 Încadrarea cu personal didactic și nedidactic calificat. 
 Încadrarea cu personal didactic titular.  
 Dezvoltarea competențelor resurselor umane pentru a se adapta optim tuturor contextelor 

și situațiilor specifice profesiei didactice. 

D). Resurse materiale și finaciare  
 Asigurarea materialelor de igienă și securitate pentru toți participanții la actul educativ.  
 Crearea unui mediu educațional stimulativ, a unui spațiu social și cultural primitor și 

sigur, care să susțină dezvoltarea copilului sub aspect cognitiv, emoțional, social, motric, 
al sănătății și securității în noul context pandemic. 

 Continuarea demersurilor de modernizare a spațiiilor interioare și exterioare. 

E). Relaţii comunitare  
 Încurajarea pateneriatului cu familia și alte instituții ale comunității pentru a asigura 

continuitate și coerență în cadrul demersurilor educaționale inițiate indiferent de forma/ 
formele în care vor fi organizate cursurile. 

X. BUGET ESTIMATIV 
 

Buget 2020 2021 

Buget pentru cheltuielile de personal 1.200.000 1.400.000 

Buget pentru cheltuieli materiale 800.000 1.000.000 

Total 2.000.000 2.400.000 
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XI. CONSULTAREA, MONITORIZAREA, EVALUAREA ȘI 
REVIZUIREA PROIECTULUI  
 
Consultarea proiectului 
În elaborarea planului am consultat: 

 cadrele didactice în vederea stabilirii priorităților strategice care trebuie urmărite pentru realizarea 
misiunii pe care grădinița și-a asumat-o; 

 reprezentanți ai părinților pentru a determina așteptarile acestora și modul în care acestea au fost atinse 
până acum;  

 au fost reținute aspecte pe care părinții doresc să le ameliorăm și să le dezvoltăm în etapele următoare; 

Consultările au fost realizate în septembrie 2020, perioada de elaborare a proiectului și vor avea loc la 
începutul fiecărui an școlar pentru a putea realiza revizuirea sa. 

Activitățile de monitorizare și evaluare vor viza următoarele aspecte: 

 întocmirea setului de date care să sprijne monitorizarea realizării țintelor, etapă cu etapă (datele 
și informațiile sunt colectate în “baza de date a grădiniței”); 
 analiza informațiilor privind atingerea țintelor; 
 evaluarea progresului în atingerea țintelor, adică gradul de avansare în raport cu obiectivele și 
termenele propuse; 
 costurile – concordanța/neconcordanța dintre ceea ce am planificat și ceea ce am obținut; 
 calitatea – nivelul atingerii cerințelor din standardele de calitate; 

 

Monitorizarea proiectului 

Monitorizarea se va realiza prin: 

 deciziile curente – referitoare la derularea concretă a acțiunilor, în cazul “problemelor 
bine structurate”; 
 rezolvarea de probleme – adică elaborarea deciziilor în cazul “problemelor structurate 
impropriu”; 
 stilul managerial – alternarea stilurilor manageriale în functie de situațiile concrete; 
Monitorizarea de tip managerial. Cea mai frecventă formă de monitorizare pe care o vom folosi 
va fi cea de tip managerial, adică vor fi monitorizați indicatorii: 

 eficacitate – indicatorii care arată atingerea finalităților propuse; 
 economicitate – indicatorii care arată nivelul consumului de resurse; 
 eficiență – indicatorii care arată relația dintre eficacitate și economicitate; 
 efectivitate – aspectele care arată dacă ceea ce facem este chiar ceea ce trebuie să facem; 

În asociere cu acești indicatori, vom monitoriza frecvent gradul de satisfacție al 
beneficiarilor serviciilor educaționale oferite de grădinița noastră. 

Monitorizarea inovației. Vom folosi de asemenea și acest tip de monitorizare, având în vedere 
ca inovația, creativitatea reprezintă o cale esențială de asigurare a calității educației: 

 măsura în care personalul grădiniței (cadre didactice, personal auxiliar, personal 
nedidactic), părinți, preșcolari, actori educaționali din comunitate s.a. 
adoptă/participă/inițiază procese de schimbare; 
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 măsura în care cei implicați corectează/remediază și îmbunătățesc/crează o anumită 
schimbare, în concordanță cu cerințele din standardele de calitate; 

Datele și informațiile colectate pe baza monitorizării vor fi valorificate pentru evaluarea propriu-
zisă: stabilirea gradului de atingere a obiectivelor propuse, gradul de implicare a actorilor 
educaționali, impactul asupra mediului intern și cel extern, nivelul costurilor, oportunitatea 
continuării/dezvoltării/diversificarii acțiunilor. 

Planurile operaționale vor fi monitorizate de echipa de cadre didactice care au contribuit la 
realizarea acestora. Concluziile reieșite din evaluarea realizată la nivelul comisiilor vor fi incluse 
în raportul anual, privind starea învățământului din unitatea noastră, și se vor stabili măsuri 
corective și ameliorative.  

Directorul Grădiniței Grădiniței Atelier nr. 1 este răspunzător de realizarea obiectivelor din plan 
și are datoria de a interveni pentru implementarea de măsuri de optimizare și stabilirea direcțiilor 
de acțiune. 

Proiectul va fi monitorizat permanent prin planificările periodice pe domenii de activitate 
didactică şi managerială şi evaluări interne realiste ale factorilor implicaţi. Activitatea de 
monitorizare este realizată de directorul instituţiei și Comisia CEAC, pe baza programărilor 
făcute.  

Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni în stabilirea priorităţilor la un moment 
dat, pentru eficientizarea activităţii tuturor compartimentelor grădiniţei şi pentru realizarea 
ţintelor strategice propuse. 

Realizările sau nerealizările planului de dezvoltare instituţională se vor regăsi în analiza 
managerială semestrială. 

Principala grilă în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă cărora ne 
adresăm şi la care ne raportăm: preşcolarii, părinţii, cadrele didactice si nedidactice, comunitatea 
locală şi partenerii de proiecte pentru a corecta din mers eventualele disfuncţionalităţi. 

 
Evaluarea proiectului 
 Evaluarea are ca scop stabilirea raportului între performanţele obţinute şi cele 
intenţionate precum şi corectarea rezultatelor în sensul dorit. 
     Procesele prin care se asigură calitatea sunt: 
 Planificarea şi realizarea activităţilor de învăţare (curriculare şi extracuriculare); 
 Asigurarea resurselor pentru activităţile de învăţare planificate şi prin organizarea 
situaţiilor de învăţare; 
 Activitatea cadrelor didactice la grupă, în grădiniță şi în comunitate; 
 Obţinerea şi evaluarea rezultatelor învăţării; 
 Managementul strategic şi operaţional al unităţii şcolare; 
 Asigurarea comunicării cu factorii educaţionali esenţiali (copii şi părinţi) şi cu 
întreaga comunitate precum şi asigurarea participării comunităţii la viaţa şcolară şi a grădiniței, 
la viaţa comunităţii; 
 Evaluarea complexă a întregii „vieţi şcolare”. 
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Evaluarea se va face periodic la date aprobate  de Consiliul de Administraţie al Grădiniței  
Atelier nr. 1 fără a se depăşi 6 luni, iar la sfârşitul perioadei de derulare a proiectului se va face 
o evaluare sumativă. 
Sursele de date vor fi: 

 Oferta curriculară privind opţionalele şi programele extracurriculare; 
 Activitatea copiilor reflectată prin documentele de evaluare  și în portofoliile copiilor. 
 Evaluarea formativă a copiilor şi documentele de evaluare completate 
 Activităţile extracurriculare; 
 Procesele verbale ale Consiliului de Administraţie; 
 Rapoartele/procesele verbale ale comisiilor (pentru extracurriculare, de perfectionare, 

proiecte si parteneriate); 
 Rapoartele individuale ale cadrelor didactice; 
 Chestionarele aplicate părinţilor; 
 Chestionarele aplicate cadrelor didactice; 
 alte instrumente de evaluare și monitorizare CEAC. 

 
Instrumente de evaluare: 

 Autoevaluarea; 
 Chestionare de evaluare; 
 Observaţia; 
 Fise de apreciere; 
 Rezultatele materiale ale proiectelor; 
 RAEI; 
 fișele de evaluare anuală. 

 
Itemi de evaluare: 

 Calitatea învăţării; 
 Calitatea comunicării şi a relaţiilor interpersonale; 
 Calitatea managementului instituţiei. 

 
Prognoza  privind situația  la  învățătură 
Ne propunem: 

 însuşirea, de către copii, a achiziţiilor fundamentale prevăzute prin Curriculum naţional 
pentru învăţământul preşcolar, programe care să asigure un bogat caracter educativ, 
formativ al activităţii din grădiniţă; 

 evaluările să fie cât mai fidele, obiective și concludente  și fiecare educatoare să realizeze 
planuri de remediere, dezvoltare sau performanță pentru copiii din grupa pe care o 
conduce; 

 semestrial și anual, CEAC va realiza o statistică a planurilor remeiale, de 
recuperare/dezvoltare/performanță pentru fiecare grupă. 

 
Prognoza privind traiectul şcolar al copiilor 

 dezvoltarea parteneriatului cu şcoli care să cunoască activitatea, specificul, performanţele 
grădiniţei şi care să preia copiii din grădiniţă; 
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 anual, responsabilul cu activitatea de parteneriat va prezenta în CA, un raport privind 
traiectul școlar a câte trei copii de la grupele care au plecat la școală (cu referire la 
medii/arri curriculare, aptitudini, rezultate la extracurriculare, comportamente). 

Evaluarea finală a proiectului se va face prin măsurarea gradului de realizare a descriptorilor 
stabiliţi. Evaluarea asigură legătura cu planul managerial anual şi este un factor de identificare a 
progresului şi raportare a rezultatelor către conducerea unităţii. 

Evaluarea are ca scop îmbunătăţirea proiectării, informarea beneficiarilor asupra rezultatelor şi 
oferirea de feed-back, analiza impactului la nivel local.  

Revizuirea planului se va face, de regulă, la inceputul anului școlar, în lunile septembrie – 
octombrie, pe baza concluziilor desprinse din Raportul privind starea învățământului în grădiniță, 
în anul școlar încheiat, și pe baza propunerilor făcute de beneficiarii directi și indirecti ai 
grădiniței. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


