PRIORITĂȚI ȘI POLITICI INSTITUȚIONALE
Succesul unei organizații este dat de planificarea și organizarea eficentă a activității acesteia,
de utilizarea corespunzătoare a resurselor pentru realizarea obiectivelor prioritare pe termen scurt,
mediu și lung, de eșalonarea coerentă a activităților, acțiunilor, stabilirea căilor, procedurilor de
realizare în fapt a acestora, de monitorizarea permanentă a calității demersurilor și respectarea
termenelor limită. Un rezultat dorit nu poate fi atins decât dacă activităţile şi resursele necesare sunt
abordate în mod unitar, iar procesele derulate sunt gândite şi manageriate în mod sistemic.
Pornind de la aceaste aserțiuni raportul, prin conținutul său, își propune să facă o analiză
obiectivă a calității educației din unitatea de învățământ preșcolar, GPN „Țăndărică”, în anul școlar
2019-2020, din perspectiva obiectivelor, direcțiilor de acțiune, măsurilor întreprinse la nivelul
managementului instituțional, în raport cu domeniile: Management, Curriculum formal şi nonformal,
Resurse umane, Resurse materiale, Relaţii sistemice comunitare.
DIRECȚII DE ACȚIUNE
1. Creşterea rolului comunităţii educaţionale în dezvoltarea holistică a copiilor, prin practici unitare
care să faciliteze dezvoltarea potenţialului acestora.
2. Încurajarea parteneriatului, cadru didactic-copil-părinte, pentru o abordare firească şi durabilă a
demersurilor educaţionale.
DOMENIUL

PRIORITĂŢI STRATEGICE

P1. Promovarea unei abordări curriculare unitare şi coerente având ca
referinţă domeniile de dezvoltare care determină profilul de formare al
preşcolarului, adaptată ritmul de dezvoltare și nevoilor fiecăruia.
MANAGEMENT P2. Evaluarea ritmică a resursei umane – premisă în obţinerea unor
performanţe organizaţionale şi în ameliorarea acestora.
P3. Dezvoltarea competenţelor resurselor umane pentru a se adapta optim
RESURSE
tuturor contextelor şi situaţiilor specifice profesiei didactice.
P4. Crearea unui mediu educaţional stimulativ, a unui spaţiu social şi
cultural primitor şi sigur, care să susţină dezvoltarea copilului sub aspect
cognitiv, emoţional, social, motric.
P5. Încurajarea parteneriatului cu familia şi alte instituţii ale comunităţii
RELAŢII
COMUNITARE (locale, judeţene, naţionale, internaţionale) pentru a asigura continuitate şi
coerenţă în cadrul demersurilor educaţionale iniţiate.
ŞI DE
PARTENERIAT
CURRICULUM

OBIECTIVE SPECIFICE
1. Diversificarea practicilor educaţionale care să susţină JOCUL (liber, dirijat) ca modalitate de a
răspunde nevoilor de dezvoltare ale copiilor şi de exprimare a acestora în mod liber şi în acord cu
potenţialul acestora.
2. Pregătirea cadrului didactic (3 ore de activitate înafara normei didactice la grupă) pentru
identificarea celor mai eficiente modalităţi, acţiuni, resurse, parteneri şi pentru crearea de
oportunităţi de învăţare, de interacţiune pozitivă, socială şi emoţională în contextul activităţilor cu
preşcolarii.
3 Identificarea calităţilor şi competenţelor profesionale individuale şi corelarea cu specificul şi
obiectivele organizaţiei

4. Utilizarea unor instrumente, metode, tehnici, procedee, acţiuni în evaluarea ritmică a calităţii
atribuţiilor/activităţilor exercitate de resursele umane ale instituţiei
5. Dezvoltarea profesională a resurselor umane în vederea realizării unui acord optim între
competenţele necesare şi competenţele reale şi în funcţie de nevoile organizaţiei.
6. Dotarea/ amenajarea spațiilor școlare/sălilor de clasă (zona ştiinţe, zona bibliotecă, sala de joc și
gimnastică), curtea grădiniţei cu echipamente/materiale, instrumente, obiecte de mobilier pentru a
facilita oportunități de învățare și de joc.
7. Organizarea multifuncțională a spațiului din curtea grădiniței
7. Parteneriat vizibil cu părinţii prin CRP şi Asociaţia părinţilor
8. Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu instituţii de educaţie timpurie din ţară (Iaşi) şi din alte ţări
(Polonia) care să asigure cadrelor didactice schimb de idei, păreri, bune practici

I. MANAGEMENT INSTITUȚIONAL
Managementul instituţiei se bazează pe analiza situaţiei reale în care se află organizaţia – ca organism
viu, dinamic, deschis la schimbare, pe reglementările legislative şi normative de la nivel naţional dar şi pe
iniţiativele organizaţionale, toate având ca obiectiv satisfacerea trebuinţelor educaţionale ale beneficiarilor
direcţi, preşcolarii, şi a celor aflaţi în slujba acestora, personalul instituţiei.
Managementul instituţional este ancorat realităţilor educaţionale şi este evidenţiat în următoarele
documente manageriale ale instituţiei: de diagnoză (rapoarte semestriale, anuale, de evaluare internă, ale
comisiilor şi compartimentelor); de prognoză (PDI - 2016-2020), Programe de dezvoltare elaborate pentru
anul şcolar 2019-2020 pentru următoarele domenii funcționale: Management, Curriculum, Resurselor umane,
Resurse materiale şi financiare, Relaţii sistemice comunitare; Plan managerial pentru anul şcolar 2019-2020,
Planuri operaţionale; documente de evidenţă (stat de funcţii, stat de personal, organigramă, plan de
şcolarizare, plan de încadrare, dosar cu instrumentele interne de lucru ale directorului). Documentele
evidenţiate au fost concepute ca răspuns la necesitatea identificată de a aborda într-o manieră strategică,
coerentă şi complexă activitatea managerială, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, în direcţia corelaţiei
cu resursele existente, elementele de cultură organizaţională, valorile promovate, beneficiarii direcţi şi
indirecţi şi nu în ultimul rând finalităţile educaţiei. Managementul instituţional este deschis, flexibil, ştiinţific
şi creativ, promovează cu precădere parteneriatul educaţional cu comunitatea pentru îmbunătăţirea calităţii
serviilor oferite de unitatea preşcolară.

Anul școlar 2019-2020 a debutat cu organizarea tuturor sectoarelor de activitate, elaborarea
documentelor de management instituțional și educațional, alegerea structurilor manageriale de
conducere, constituirea comisiilor cu caracter permanent, prin analize obiective a ceea ce s-a realizat
și ce nevoi are grădinița, organizarea activității metodice, de formare, perfecționare și evoluție în
carieră a cadrelor didactice, armonizarea documentelor grădiniței cu cele cu rol regulator de la nivel
de sistem de învățământ ce vizează demersurile instituției. În ceea ce privește personalul instituției,
la debutul anului școlar 2019-2020, au fost încadrați 20 salariați: 14 cadre didactice – educatoare/
profesori pentru învățământul preșcolar cu normă întreagă, 2 didactic auxiliar (1 administrator
financiar și 1 secretar) 4 personal de îngrijire. Statul de personal a fost aprobat de IȘJ Suceava
completat cu 1 normă îngrijitor pentru care s-a organizat concurs în perioada noiembrie – decembrie
2019. Începând cu 16 decembrie 2019 personalul instituției a ajuns la 21 de persone. De asemenea,
grădinița funcționează cu 14 grupe cu un total de 380-384 preșcolari.
La începutul anului școlar instituția a fost verificată de către IȘJ printr-un control tematic
care viza evaluarea activităților întreprinse în unitatea școlară de învățământ preuniversitar în sensul
respectării cadrului legislativ și asigurării condițiilor optime desfășurării procesului instructiveducativ, la debutul anului școlar 2019-2020. Aspecte verificate - Aprecierea modului de organizare
generală a activităţii la nivelul unităţii şcolare; date referitoare la elevi, realizarea evaluării anuale a
personalului didactic şi didactic auxiliar (procedura, fişele de evaluare, registrul Consiliului
Profesoral, registrul Consiliului de Administraţie); existenţa, proiectul de rețea școlară/

circumscripția școlară, pentru anul 2020-2021, dificultăți întâmpinate de către unitatea de
învățământ identificate la data inspecției şi propuneri pentru remedierea lor. Aprecierile corpului de
control, consemnate în registrul de procese verbale al unității, au fost pozitive.
Analiza activității desfășurate în anul școlar precedent, prin obiectivitatea ei, a oferit în mare parte
direcțiile de acțiune pentru anul școlar 2019-2020 fiind baza proiectării, planificării și organizării
activității. Pornind de la punctele tari dar și vulnerabilitățile identificate prin intermediul acesteia, a
fost elaborat Planul Managerial pentru acest an școlar, obiectivele fiind stabilite pe domenii
funcționale, iar activitățile propuse au fost în concordanță cu obiectivele și nevoile de dezvoltare
instituțională. Au fost identificate resursele financiare necesare realizării obiectivelor propuse
precum şi mobilizării resurselor umane ale instituţiei, valorificarea potenţialului fiecăruia, pe
segmentul de activitate unde îşi desfăşoară activitatea. Au fost elaborate următoarele documente
curriculare specifice învăţământului preşcolar: planificările calendaristice, tematicile activităţilor de
consiliere, aplicaţiile pentru proiectele educaţionale selectate; Planul de măsuri/acţiuni pentru
siguranţa instituţiei, copiilor, personalului; tematica acţiunilor metodice, a şedinţelor de CP/CA,
organizarea comitetelor de părinţi, a CRP.
Au fost evaluate corect şi la termen, cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, conform
procedurilor stabilite (personalul didactic și didactic auxiliar la începutul anului școlar 2019-2020
pentru anul școlar precedent), personalul nedidactic la final de an calendariatic. Au fost elaborate
fişele postului pentru anul școlar 2019-2020 şi aduse la cunoştinţa personalului angajat, au fost
completate apoi în semestrul al II-lea cu indicator ce vizau atribuții derivate din activitatea didactică
în mediul online, s-au elaborat ritmic decizii, note de serviciu, documente de salarizare, de
contabilitate şi secretariat. Bugetul instituţiei a fost bine gestionat, s-au identificat punctual
necesităţile financiare şi s-au luat măsuri pentru achiziţionarea unor obiecte necesare. Salariile
personalului au fost acordate la timp, dificultăți întâmpinându-se la plata unor achiziții, servicii,
lucrări de investiții pentru care Primăria a alocat fonduri cu mare întârziere..
Comunicarea rapidă a informațiilor s-a realizat prin: email, telefon, adrese, note de serviciu,
ședințe de lucru, fiecare persoană angajată având acces la informații corecte, punctuale, transparente
și la timp.
Managementul instituției s-a fundamentat pe necesitatea participării tuturor membrilor,
pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii acţiunilor şi obţinerea succesului pe termen mediu şi lung.
Astfel, un rol l-a jucat și CEAC care a analizat și stabilit măsuri de îmbunătățire continuă a calității
educației.
De asemenea au fost elaborate sau revizuite documente de management instituțional, cum ar fi:
ROFUÎ, revizuit apoi în semestrul al II-lea, R.I., revizuit și în aprilie 2020, Organigramă, Cod de
etică, Oferta educațională, Proiect curricular, Planul de măsuri/acțiuni pentru creșterea siguranței în
mediul școlar, plan instituțional de intervenție educațională în contextul suspendării cursurilor în
învățământul preșcolar etc.
Au fost semnate Contractele educaționale cu părinții copiilor noi înscriși în grădiniță, au fost
confecționate elemente de ambient educațional personalizate.
Implicarea părinților în activități specifice grădiniței s-a realizat prin CRP, prin participarea
la proiecte educaționale destinate părinților, Programul educațional „Școala altfel”, activități
educative și alte activități, părinții fiind considerați partenerii principali ai grădiniței.
Pe parcursul anului școlar au mai fost elaborate următoarele documente: Proiectul de
școlarizare pentru anul școlar 2020-2021, situații statistice solicitate de IȘJ și Primăria Municipiului
Suceava, privind: situația copiilor cu părinți plecați în străinătate, copii cu nevoi speciale,
dizabilități; Proiectul de buget pentru anul 2020, memoriu către IȘJ pentru completarea statului de
personal cu un post de îngrijitor, Proiectul de încadrare etc. De asemenea s-au avut în vedere
următoarele aspecte:

Igiena spaţiilor a fost în atenţia conducerii unităţii şi a personalului angajat, personalului
sanitar nu a semnalat nereguli majore în acest sens, luându-se măsuri punctuale de remediere a
disfuncţiilor identificate în anumite situaţii.
Cadrul sanitar repartizat a asigurat periodic o supervizare în ceea ce priveşte starea de
sănătate a copiilor, a realizat triajul epidemiologic la începutul anului școlar, la fiecare revenire a
copiilor la cursuri după vacanțe, săptămânal/ lunar pentru a verifica starea de sănătate a preșcolarilor,
condițiile de igienă ale instituției, de a participa la activități educative cu tematică sanitară.
Serviciul de logopedie a fost asigurat de profesor logoped din cadrul CJRAE, iar pentru
activitatea de consiliere s-a înaintat un protocol de colaborare către CJRAE pentru a se repartiza un
psiholog, repartizarea s-a realizat cu celeritate, desfășurându-se activități săptămânale de consiliere a
cadrelor didactice pe probleme de adaptare a copiilor la mediul grădiniței și de încadrare a copiilor
cu CES în învățământul de masă. S-au desemnat responsabilii de caz pentru copiii cu CES care au
dosar depus la grădiniță, s-a elaborate PSI pentru fiecare din șapte copii.
Organizarea mediului educațional s-a constituit într-un obiectiv al organizației, ceea ce a
implicat efort din partea tuturor: amenajarea centrelor de interes, adecvarea mediului la anotimpuri,
evenimente sociale, activități, etc.
În atenţia conducerii unităţii, a CA a fost şi îmbunătăţirea condițiilor de microclimat,
creșterea siguranței în mediul grădiniței și de îmbunătățire a bazei materiale. Printr-o
conlucrare permanentă cu Primăria Suceava au fost achitate lucrările de reparații /igienizare realizate
în vacanța de vară 5 sali grupă, casa scării, vestiar parter, 2 birouri, s-a dotat 1 sală grupă cu
perdele/ rolete, s-au confecționat rafturi pentru arhivă, s-au achiziționat ritmic consumabile și
material de curățenie, s-a reparat instalația sanitară etc.
Activitatea de îndrumare, control, evaluare s-a desfăşurat după un program propus la
începutul anului şcolar, fiecare compartiment de activitate fiind în atenţia conducerii unităţii. Astfel
s-au organizat următoarele activităţi: verificări periodice ale documentelor de management
educaţional, a documentelor privind aplicarea corectă a elementelor de noutate a curriculumului
2019, asistenţe la activităţi educative și instructive-educative, din cadrul unor proiecte educaționale,
în diferite momente ale zilei, discuţii individuale cu cadrele didactice, consultaţii periodice pe teme
de interes pentru îmbunătăţirea actului educativ; s-au realizat controale periodice privind curăţenia,
igiena spaţiilor, a celui de depozitare a produselor alimentare din programul „Lapte și corn”, a
bibliotecii, a arhivei, sălii de sport și gimnastică, etc. Aspectele identificate au fost cuprinse în
procese-verbale, fișe de evaluare, fişe de asistenţă, rapoarte, propuse spre remediere prin planuri
operaţionale, măsuri punctuale. S-au efectuat un număr de 2 activitati de control, verificări ale
modului de completare a documentelor școlare, de realizare a ambientului educațional, asupra
îndeplinirii atribuţiilor de serviciu în semestrul I și doar trei asistențe în semestrul al doilea pentru că
întreaga activitate didactică s-a desfășurat online. Rapoartele săptămânale elaborate de fiecare cadru
didactic asupra activității on-line, a oferit măsura calității, preocupării, implicării și motivării
copiilor pentru parcurgerea temelor propuse.
Conducerea executivă a fost realizată de director pe baza hotărîrilor luate de CA și CP.
Activitatea Consiliilor și Comisiilor constituite la nivelul instituției
Demersuri/activități realizate în cadrul
Demersuri/activități realizate în cadrul
Consiliului Profesoral
Consiliului de administrație
S-au constituit:
S-a evaluat și acordat calificative anuale pentru:
- formațiunile de studiu: grupe de preșcolari
- activitatea cadrelor didactice, personalului
-comisiilor cu caracter permanent
didactic auxiliar, conform metodologiilor de
- comisia de revizuire a ROFUÎ
evaluare pentru anul școlar 2018-2019;
-echipa care va coordona Programul Școala altfel
- activitatea personalului nedidactic;
-organismelor funcționale la nivelul unității S-au avizat:
/responsabilități ale cadrelor didactice și nu numai: -constituirea grupelor/formațiunilor de studiu;

a) Consiliul profesoral
b) Comisia metodică
c) Coordonator proiecte și programe educative și
extrașcolare
d) Responsabil formare continuă/dezvoltare
profesională
-comisiile cu caracter temporar – comisia de
înscrieri- reînscrieri, comisia de inventariere
Consiliul profesoral și-a desfășurat activitatea
conform graficului până în luna martie și prin
comunicări online până în luna iunie;
S-au ales:
-structurile manageriale de conducere: în CA;
S-au validat:
-fișele de evaluare/criteriile pentru validarea fișelor;
-fișele de evaluare a activității cadrelor didactice,
conform MEC 4247/13.05.2020 cu atribuții privind
învățarea online;
- Parcursurile opționale pentru anul școlar 20202021
S-au prezentat și dezbătut/avizat:
- structura anului scolar 2019-2020
-atribuţiile Consiliului Profesoral.
- ROFUÎ, revizuit 2019 în conformitate cu ROFUIP
nr.5079/2016 și 3027/2018
-Regulamentul Intern revizuit
-fișele postului
-Codul de etică profesională.
-Organigrama -aprobată în CA din 05.09.2019.
- Planul de măsuri/acțiuni pentru creșterea siguranței
în unitățile de învățământ, pentru anul școlar 20192020.
-Raportul privind starea şi calitatea învăţământului
din unitatea preşcolară, în anul şcolar 2018-2019;
- Planul Managerial pentru anul şcolar 2019-2020 şi
a Programului de optimizare a activităţilor din
sem.I, al anului şcolar 2019-2020;
- Programele de activitate semestrială: tematica
Consiliului Profesoral pentru anul şcolar 2019-2020;
tematica comisiei metodice, Calendarul activităţilor
educative, extraşcolare, extracurriculare, Tematica
activităţilor în parteneriat cu familia şi comunitatea,
Tematica activităţilor din cadrul comisiilor
constituite, de marketing educaţional, CEAC,
SCIM;
-Criteriile, metodele şi instrumentele de evaluare
profesională ale personalului didactic, pentru anul
şcolar 2019-2020;
- Calendarul activităților metodice și al competițiilor

-misiunea și viziunea grădiniței
-organigrama
-componența nominală a comisiilor cu caracter
permanent și temporar pentru anul școlar 20192020 ;
-opționalele pentru anul școlar 2019-2020
-Planul de măsuri, acțiuni privind siguranța în
mediul grădiniței, pentru anul școlar 2019-2020
- Proiectul de buget pentru anul 2020
- Execuția bugetară pentru anul financiar 2019
- Circumscripția (pre)școlară a grădiniței,
S-a prezentat:
- Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020
aprobat de CL;
- Raportului privind activitatea Comisiei ISU si
CSSM
- Raportului privind calitatea educației din unitatea
preșcolară - CEAC;
S-a validat:
-Statul de personal pentru anul școlar 2019-2020
- Organizarea concursului pentru ocuparea postului
contractual vacant.
-componența CEAC
-componența Consiliului de administrație
-componența comisiilor nou constituite, în
conformitate cu ROFUIP nr. 5079/2016 și
3027/2018
- Raportul privind starea și calitatea învățământului
din unitatea preșcolară, pentru anul școlar 20182019
Au fost stabilite perioadele de concediu de odihnă
în anul școlar 2019-2020 pe baza solicitărilor scrise
ale angajaților
- Raportului general privind starea şi calitatea
învăţământului din unitatea preşcolară, semestrul I
și al II-lea, an şcolar 2019-2020;
-opționalele pentru anul școlar 2020-2021
S-au aprobat:
- fișele postului și fișele de autoevaluare/evaluare
2019-2020 pentru personalului didactic, auxiliar;
- decontarea navetei;
- Proiectele educaționale care se vor derula în anul
școlar 2019-2020 și coordonatorii echipelor de
proiect;
- cordonatorul și echipa de program ”Școala
altfel ” pentru anul școlar 2019-2020
- PF revizuite
-tematica şedinţelor CA, pentru anul şcolar 20192020 ;

pentru anul școlar 2019-2020
- dezbaterea PF revizuite
-Strategia de dezvoltare profesională
-Raportul Comisiei de mobilitate privind situația
copiilor înscriși/frecvenți la începutul anului școlar
2019-2020 în grădiniță; Raportul Comisiei de
mobilitate privind adaptarea/acomodarea copiilor la
regimul școlar (copiii plecați la școli/date statistice);
-Proiectul Planului de şcolarizare pentru anul școlar
2020-2021;
- Planul de măsuri/acțiuni pentru optimizarea
activității pentru semestrul al II-lea.
-Raportul privind starea şi calitatea învăţământului
din unitatea preşcolară, în semestrul I, an şcolar
2019-2020;
- Raportul privind parcurgerea ritmică a programei
preșcolare;
- Proiectului curricular 2020-2021
- Oferta educaţională, an școlar 2020-2021
- Planului operaţional pentru perioada vacanţei de vară;
- Calendarului privind evaluarea personalului didactic şi
didactic auxiliar pentru anul şcolar 2019-2020 și a
criteriilor de validare a fișelor de autoevaluare/evaluare
ale personalului didactic și auxiliar.

S-au dezbătut norme, metodologii:
- OMEN privind fundamentarea cifrei de școlarizare
pentru învățământul preuniversitar pentru anul
școlar 2020-2021;
- OMEN nr. 5445/2018 privind mobilitatea
personalului didactic în anul școlar 2020-2021
- Curriculum pentru educația timpurie 2019, Scrisori
metodice – suportul pentru explicitarea și
înțelegerea unor concept și instrumente cu care
operează curriculumul pentru educația timpurie.
- OMEC privind fundamentarea cifrei de școlarizare
pentru învățământul preuniversitar pentru anul
școlar 2020-2021;
- OMEC nr. 5259/2019 privind mobilitatea
personalului didactic în anul școlar 2020-2021,
modificat prin OMEC 4302/21.05.2020;
- Metodologia de acordare a gradației de merit
S-au analizat și evaluat:
-Documentele CEAC -activităților de îmbunătățire
și/sau evaluare internă a calității educației pentru
anul școlar 2018-2019 ; Avizarea planului de
îmbunătățire CEAC pentru anul școlar 2019-2020,
Prezentarea Strategiei de evaluare internă 20162019.
-Documentele CEAC -activităților de îmbunătățire

- Planul managerial pentru anul școlar 2019-2020 și
a Planului operațional
-tematica comisiei metodice, a activităților
educative și extrașcolare, tematica CSSM și SU, a
activităților pentru preîntâmpinarea violenței în
mediul grădiniței, în parteneriat grădiniță-familiecomunitate
- ROFUÎ, revizuit 2019 ; Regulamentul Intern,
revizuit 2019 ;
-Strategia de dezvoltare de dezvoltare profesională
pentru anul școlar 2019-2020 ;
-recuperarea orelor de serviciu/activităților din
zilele libere acordate de Guvern ;
- Proiectul planului de şcolarizare pentru anul
şcolar 2020-2021 ;
- lista de casare, a obiectelor de inventar;
- Planului de optimizare a activităților din unitatea
preșcolară pe sem al II lea, 2019-2020
- Organizarea activităților de reînscriere și înscriere
a copiilor preșcolari pentru anul școlar 2020-2021,
în conformitate cu graficul MEN și a IȘJ: criterii
specifice de departajare a copiilor la înscrierea în
grădiniță.
- Oferta educaţională a grădiniţei pentru anul
şcolar 2020- 2021; curriculum la decizia grădiniței
- Proiectul curricular pentru anul școlar 2020-2021
- Planul instituțional de intervenție educațională în
contextul suspendării cursurilor în învățământul
preșcolar
- Actului adițional la fișa postului
- Aprobarea modificărilor la Regulamentul Intern,
conform OMEC 4135/21.04.2020
- Perioada concediului de odihnă, în vacanţele de
primăvară, vară, pe baza recomandărilor MEC și
solicitărilor scrise ale salariaţilor;
- Încheierea activității unui salariat și încheierea
unui nou contract de muncă pe perioadă
determinată;
- Fișa de evaluare a activității anuale a personalului
didactic, conform OMEC 4247/2020
- Programul de măsuri privind activitatea
grădiniţei în vacanţa de vară;
- Calendarul privind evaluarea anuală a
personalului didactic, didactic auxiliar pentru
anul școlar 2019-2020;
- Criteriile de validare a fișelor de
autoevaluare/evaluare a personalului didactic,
auxiliar pentru anul școlar 2019-2020.
- Lucrările de investiții/reparații/dotări în instituția

și/sau evaluare internă a calității educației; S-au
elaborat:
-analize SWOT pentru fiecare domeniu funcțional
(curriculum, resurse umane, resurse materiale și
financiare, relații sistemice comunitare)

de învățământ
S-au analizat și aprobat :
-Activitățile de îmbunătățire și/sau evaluare internă
a calității educației pentru anul școlar 2018-2019
- Planul de îmbunătățire CEAC pentru anul școlar
2019-2020
- Regulamentul CEAC pentru anul școlar 20192020
- Strategia de evaluare internă a calității pentru
perioada 2016-2020

Școlarizare și frecvență
În anul şcolar 2019-2020, Grădiniţa cu Program Normal „Ţăndărică” funcţionează cu un număr de
384 preşcolari cuprinşi în 14 grupe omogene, după cum urmează : 5 grupe mari cu 136 copii, 5 grupe mijlocii
cu 126 copii şi 4 grupe mici cu 122 copii. 10 grupe de preşcolari funcţionează în tura de dimineaţă şi 4 grupe
în tura de după-amiază, fapt ce împiedică obţinerea autorizaţiei DSP. Preşcolarii instituţiei provin din
circumscripţia şcolară arondată grădiniţei ( 399 ), din alte zone ale oraşului ( 5 ) şi din localităţile limitrofe
( Adâncata, Plopeni, Salcea, Mitoc). Solicitările numeroase venite dinspre părinţi fac ca instituţia să fie cu un
număr mult mai mare de preşcolari decât prevede legea educaţiei.

Au fost stabilite formaţiunile de studiu, prin hotărâre CA, copiii fiind repartizaţi la cele 14
grupe respectându-se principiul continuităţii și al omogenității din perspectiva vârstei, cadrele
didactice şi personalul de îngrijire fiind de asemenea repartizat la grupele de copii prin continuitate.
Au fost completate documentele de evidență a copiilor : SIIIR, SC0, SC1.1, cataloagele de prezență,
situaţia copiilor înscrişi, contracte educaționale, repartizarea la grupe.
Grupe
mică
mijlocie
mare
total grupe

Nr.
crt

Educatoare/
grupă

Nr. grupe
4
5
5
14

Copii
Înscriși
Început de
sem./sfârșit de
sem.I

Total copii înscrişi
119 - 122
126- 126
135- 136
380/ 384
Plan de scolarizare aprobat de ISJ – 360
Nr. copii cuprinși în situațiile statistice 380-384
(înscriși sau pretransferați); (cu 24 copii mai mult
decât planul de școlarizare și 114 mai mult decât
capacitatea grădiniței; copii introduși în SIIIR)

Total prezențe/media copiilor
prezenți/lună
IX

X

XI

XII

Total
prezenți/
media pe
semestru

Nr.
total
absențe

1.

Codreanu
Estera/ mică

28/29

100%

100%

100%

100%

100%

0

2.

Botez
Antoaneta/ mare
Leucă Brândușa/

26/26

100%

89%

99%

100%

97%

10

28/28

100%

100%

100%

100%

100%

0

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

mică
Marținiac
Rodica/ mare
Onesim Maria/
mijlocie
Buciuleac Olga/
mică
Lupașcu
Viorica/ mică
Manolache
Alina/ mare
Crăciun Maria/
mijlocie

29/29

100%

100%

100%

100%

100%

0

28/29

78,6%

100%

100%

100%

94,65

6

27/27

100%

97,2%

97%

100%

98,6%

29

30/31

100%

100%

100%

100%

100%

0

29/27

100%

99,24

100%

100%

99,79

4

28/28

95,9%

99,3%

100%

100%

98,8%

22

Alecsa Iuliana/
mare
Lauric Laura/
mijlocie
Ionel Maria/
mijlocie
Sahlean Aurelia/
mijlocie

30/31

94,4%

97%

96,8%

96,8%

96,3%

57

22/24

100%

100%

100%

100%

100%

0

28/28

100%

100%

100%

100%

100%

0

17/17

100%

100%

100%

100%

100%

0

Apetrei
Ecaterina/ mare

22/24

95,6%

95,7%

100%

95,8%

96,8%

37

TOTAL

372/383

97,3%

98,4%

99,5%

99,5%

98,7%

165

Situația frecvenței copiilor în semestrul al II-lea – frecvență marcată de învățarea în mediul
online. Aceasta a fost infuențată de factori obiectivi cum ar fi: existența aparaturii, disponibilitatea
părintelui de a acorda timp copilului și de a se implica în activitatea online a acestuia, de a posta
dovezile realizării sarcinilor, etc.

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

Educatoare/
grupă

Copii
Înscriși
Început de
sem./sfârșit
de sem II

Procent prezență /lună sem II
II
III
IV

Alecsa
Iuliana/ mare
Martineac
Rodica/ mare
Codreanu
Estera/ mică
Nițu
Maria/mijlocie
Lupascu
Viorica/ mică
Ionel
Maria/
mijlocie
Sahlean
Aurelia/
mijlocie
Buciuleac
Olga/mică
Leuca
Brandusa/mic
ă
Lauric
Laura/mijlocie
Manolache
Alina/ mare

31/32

95,7%

93,5%

100%

29/29

97%

94%

31/31

95,16%

28/29

Nr. total
absențe

V

VI

100%

100%

100%

Procent
prezență
pe
semestru
II
98,2%

96,5%

100%

100%

100%

97,9%

93,54%

97,06%

100%

100%

100%

97,62%

96,055

91,89%

98,70%

86,20%

82,58%

90,7%

31/31

92,16%

89,51%

90,78

61,29%

66,93%

75,58%

27/27

96,25

94,3%

97%

98%

95%

88,79
%
52,82
%
95%

17/17

99,3%

92,1%

96,7%

96,7%

92,4%

96,7%

95,6%

75
absențe

27/27

96,29%

90,74%

93,65%

60,18%

68,14%

78,89%

28/28

91,43%

87,0%%

88,5%
%

92,31%

92,31%

64,35
%
89,29
%

368
absențe
161
absențe

21/22

96,72%

93,57%

100%

76,19%

89,52%

91,77%

28/28

97,19%

93,92%

91,96%

88,77%

86,07%

94,64
%
81,69
%

I

96%

90,14%

89,93%

60
absențe
53
absențe
81
absențe
187
absențe
489
absențe
85
absențe

126
absențe
204
absențe

12.

Botez
Antoaneta/
mare
13.
Onesim
Maria/mijlocie
14.
Apetrei
Ecaterina/
mare
15.
Procentaj
Gradinita

26/26

97,11%

91,66%

87,5%

74,03%

85,57%

96,15
%

88,67%

185absențe

29/29

95,1%

99,6%

68,9%

99,6%

100%

100%

93,8%

23/23

93,2%

91,7%

97,5%

91,3%

83,7%

85,9%

90,6%

64
absențe
154
absențe

Total copii la
sf. Anului
școlar 20192020=384

Procentaj
sem II
=91,1%

- absențe
2.292

Analiza celor două centralizări evidențiază faptul că între frecvența copiilor în semestrul I și al II-lea este o diferență aproxmativ 0,8
procente din cauza mutării învățării din mediul școlar în cel online și a motivelor obiective déjà specificate.
Au fost organizate comisiile cu caracter permanent şi temporar, au fost elaborate planurile operaţionale ale acestora, iar pe parcursul
semestrului, s-au realizat analize ale activităţilor derulate şi stabilirea unor măsuri punctuale, în cadrul comisiilor: CEAC, Comisia de
prevenire și eliminare a violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și de promovare a interculturalității și de mobilitate.
Comisiilor cu caracter permanent
Nr.
crt.
1.

Denumirea
comisiei/
comitetului
Comisia
metodică

Coordonator/
responsabil
Leucă
Brînduşa

Activităţi/ acțiuni întreprinse

-Dezbaterea noul curriculum pentru educația timpurie 2019;
-Analiza activităţii comisiei metodice pe anul şcolar 2018-2019;
-Prezentarea planului managerial al comisiei metodice;
-Prezentarea tematicii activităţii comisiei metodice
- Prezentarea Calendarului preșcolar ( activități metodice, sesiuni județene de comunicări și referate,
competiții, etc.);

-Activitățile au fost desfășurate în mare parte conform planificării, în perioada martie-iunie unele au
fost înlocuite din cauze obiective determinate de suspendarea cursurilor și mutarea acestora ăn mediul
virtual;
„Strategii de stimulare a abilităților matematice la vârstele timpurii” – proiecte didactice pentru o

2.

Consiliul
pentru
curriculum

Alecsa Iuliana
Lauric Laura
Leucă
Brînduşa
Lupaşcu
Viorica
Sahlean
Aurelia

3.

Responsabil
cu formarea
profesională

Lupaşcu
Viorica

activitate integrată;
- elaborare plan managerial/ operaţional
- realizarea raportului privind rezultatele pe grupe de vârstă după etapa evaluării iniţiale ;
- realizarea raportului privind evaluarea sumativă a preşcolarilor la sfârşitul sem.I și al II-lea
- existenţa unui dosar al comisiei şi a unui portofoliu cu dovezi ale activităţii comisiei la nivelul
unităţii
- elaborare ofertă educaţională, proiect curricular pentru an școlar 2020-2021
- centralizarea portofoliilor cadrelor didactice- planificări anuale, cuprinzând proiectarea activităților
de învățare (proiecte tematice/ teme în afara proiectelor), auxiliarele, instrumentele de evaluare,
baremele utilizate la fiecare grupă în parte
-elaborarea miniprogramelor activităților opționale pentru anul școlar 2020-2021, respectându-se
noua structură prevăzută în Regulamentul concursului Inovație și creativitate, avizarea de către
responsabilul comisiei metodice, elaborare tabel centralizator în dublu exemplar și trimiterea lor către
avizare la IȘJ Suceava, conform termenelor transmise de IȘJ.
- Verificarea cunoştinţelor copiilor la final de sem.II
Elaborare de grile de evaluare/ tabel centralizator al datelor obținute în cadrul evaluării sumative pe
semestrul II, comune pentru fiecare din cele 3 nivele de vârstă- mică, mijlocie, mare.
Aplicarea grilelor de evaluare/ interpretarea de către fiecare educatoare
-centralizarea datelor obţinute în urma evaluării sumative pe sem. II pe nivele de vârstă- grupă mică,
grupă mijlocie şi grupă mare + analiza comparativă a datelor obținute în cadrul celor trei evaluăriinițială/ sumativă sem.I/ sumativă sem.II
- elaborarea strategiei de dezvoltare a resurselor umane
- realizarea planului operaţional al comisiei de formare continuă
- situaţia formării la începutul anului şcolar număr credite acumulate de fiecare cadru didactic, la
sfârșitul sem.I și al II-lea
Vulnerabilităţi
- nerealizarea unei analize de nevoi de formare reale pentru toate categoriile de personal şi realizarea
unor demersuri pentru a înscrie salariaţii la cursuri în funcţie de trebuinţele identificate
- implicare defectuoasă în identificarea unor cursuri de formare în funcţie de nevoile identificate la
nivelul colectivului

4.

Comisia
de
proiecte
şi
programe
educaţionale

Lauric Laura
Manolache
Alina
Botez
Antoaneta
Codreanu
Estera
Alecsa Iuliana

5.

Comisia de
implementare
a
parteneriatul
ui grădiniţăfamilie

Lupașcu
Viorica
Buciuleac
Olga

6.

Comisia de
mobilitate

Ionel Maria
Apetrei
Ecaterina

- realizare de plan managerial a activităţii din cadrul proiectelor şi programelor
- elaborare aplicaţii pentru proiectele: Să citim, Kalokagathia, SNAC; Copil ca tine sunt și eu
- realizarea tematicii activităţilor educatice şi extraşcolare, a planului operațional
- încheierea de noi acorduri de parteneriat
- realizarea de activităţi în funcţie de programul de implementare
- participarea la sesiunile de prezentare a rezultatelor obținute în urma derulării proiectelor
educaționale
- elaborare de rapoarte pentru cele trei proiecte Învățăm despre pădure derulate;
-realizarea de rapoarte semestriale privind activitatea comisiei
Vulnerabilităţi
- puţine activităţi s-au desfăşurat în parteneriat, deşi în program ele figurau
- minima popularizare a activităților/performanţelor obţinute la avizierul de la intrarea în instituție
- s-a realizat tematica activităţii în parteneriat cu familia
- s-a încheiat în prima şedinţă CRP – contract educaţional
- s-a prelucrat în şedinţa de constituire CRP cadrul legal care reglementează activitatea cu părinţii,
planul de măsuri privind înlăturarea formelor de violenţă în instituţie, RI, ROFUÎ- capitolul ce vizează
activitatea cu părinţii
- s-au implicat părinţii în activităţi educative, extraşcolare, campanii, alte activităţi;
- s-au implicat părinții în învățarea în mediul online
Vulnerabilităţi
- implicarea slabă a CRP în luarea unor decizii la nivelul unităţii
- inexistenţa iniţiativelor CRP
- activitatea de consiliere şi suport educaţional oferit părinţilor este formală, mai mult pe hârtie; nu s-a
plecat, în stabilirea temelor, de la realitatea existentă la grupă, nevoile părinţilor
- date statistice privind nr. de copii înscrişi/frecvenţi
- situaţii statistice privind copiii şi familiile acestora din circumscripţia şcolară, alte zone –
monoparentale, cu CES, nr. copii în familii, nivelul studiilor ;
– monitorizarea rezultatelor copiilor cuprinşi în clasa pregătitoare ;
- realizarea raportului privind nivelul de adaptabilitate la cerinţele şcolii a copiilor cuprinşi în clasa
pregătiroare;
-realizarea etapei de reînscriere/ centralizarea datelor
-realizarea de situații centralizatoare privind numărul copiilor prezenți/ absenți
Vulnerabilități

Nu s-a stabilit perioada realizării recensământului în circumscripția școlară
Datele raportate deși vizează de nenumărate ori aceleași aspecte sunt diferite (ex. numărul
copiilor la începutul și sfârșitul sem.I)
- elaborare plan operațional
- aplicare de chestionare, centralizarea/interpretarea datelor culese de la părinţi, formularea de
obiective, direcţii de actiune
- încheierea de acorduri de parteneriat cu diferite instituţii ale comunităţii
- sărbătorirea zilei grădiniţei, revizuirea panoului ce cuprinde elemente ale culturii educaționale, a
performanţelor ;
- acţiuni de popularizare a grădiniţei în comunitate- serbări, activităţi în cadrul unor proiecte, activităţi
în parteneriat,etc
- imaginea grădiniţei în mass-media locală : articole în presa locală, site-uri, facebook,etc.
- realizarea unor elemente de promovare a grădiniței și activității ei : deschiderea anului școlar cu
reprezentanți/ invitați din comunitate, elemente pentru promovarea unor proiecte și performanțe,
expoziții, etc., participări la concursuri, schimburi de experiență
-

7.

Comisia de
marketing

Lauric Laura
Botez
Antoaneta
Sahlean
Aurelia

8. Comisia pentru sănătate și securitate în muncă și situații de urgență
Activități
Cu personalul instituției
-Elaborarea și prelucrarea măsurilor de
protecție a muncii și a normelor de
igienă privind educarea și intruirea
preșcolarilor;
-Instruirea personalului unității privind
Norme de Protecția Muncii
-Efectuarea controlului periodic de
către personalul unității , precum și a
analizelor necesare pentru responsabilii
Programul guvernamental ,, Corn și
lapte”
- Afișarea la avizierul părinților a
normelor privind prevenirea apariției
unor epidemii cauzate de enteroviruși

Cu preșcolarii
-Evaluarea stării de sănătate a
preșcolarilor de către un cadru medical la
începutul anului școlar și periodic o dată
pe săptămână
-Desfășurarea unor proiecte tematice și
activități ce vizează igiena
personală: ,,Mă îngrijesc ,sunt sănătos !,
Nu te teme de doctor!, Corpul meu, vizită
la cabinet stomatologic, Ce trebuie să
facem să nu ne îmbolnăvim?- întâlnire cu
specialistul,Campionii miscarii-concurs
interinstitutii in cadrul Programului
Scoala Altfel
-Desfășurarea opționalului ,,Paza bună,

Puncte tari

-Aprovizionarea ritmică a unității cu
materiale de curățenie și dezinfecție;
-Efectuarea zilnică a curățeniei, a
igienizării spațiilor și a mobilierului;
-Dotarea unității cu camere de
supraveghere;
-Respectarea programului de acces în
unitate;
-Existența Trusei de prim ajutor în
fiecare clasă;
-Derularea la nivelul unitatii a
opționalului ,,Paza bună trece primejdia
rea’’Campania pentru prevenirea si
eliminarea violentei, Armonie prin

Puncte slabe

- Verificarea integrității mobilierului și
repararea acestuia unde era cazul
-Prelucrarea normelor privind
depozitarea și folosirea materialelor de
curățenie și dezinfecție
-Instruirea personalului unității în
legătură cu bolile copilăriei
-Instruirea personalului unitătii de
invățămant cu privire la perioada de
pandemie cu Covid 19și măsurile de
prevenție
-Instruirea d-nei Spătaru Camelia,
educatoare angajată pe un post liber in
urma decesului d-nei Marținiac
-Efectuarea dezinfecției in toate spațiile
interioare ale instituției-săli de clasă,
cabinete,băi , holuri, subsol și spații
exterioare- curtea grădiniței, alei .
-S-au pus covorașe cu dezinfectant la
intrare in grădiniță și recipient cu biocid
-Curățenia zilnică a sălilor de clasă
-S-au reparat toate instalațiile sanitare
defecte
-S-au montat dispensere pentru
dezinfectant, in băi
Personalul unității a fost informat și a
luat la cunoștință cu privire la Ordinul
MMPS privind măsurile pentru
prevenirea contaminării cu noul
coronavirus SARS CoV 2 la locul de
muncă, pe perioada stării de alertă și
Ghidul pentru revenirea la muncă in
condiții de siguranță pentru angajați și
angajatori

trece primejdia rea și a campaniei pentru
prevenirea si eliminarea
violentei:Activitati desfasurateCampionii-concurs intergradinite si
Regulile ma invata sa traiesc frumos in
viata .
-Așa da, așa nu- convorbire/ jocuri
interactive

miscare-Kalokagathia
-Desfășurarea activităților implicând
parteneri educaționali: poliție, asistent
medical, medic stomatolog
- Controlul săptămânal al copiilor de
către asistenta medicală

Aprovizionarea unitatii cu materiale de
dezinfectie si curatenie
Efectuarea zilnica a curateniei
Reparat toate instalatiile sanitare
defecte
Montarea de dispensere pentru
dezinfectant in toate baile
Informarea personalului unitatii cu
privire la masurile privind prevenirea
contaminarii cu noul coronavirus SARS
COV-2 la locul de munca, pe perioada
starii de alerta

9. SCIM

Activităţi realizate
Revizuirea
ROFUI
,
elaborarea
Structura
Organigramei
organizatorică
Elaborarea fişelor de post
2.Standard 1
Revizuirea Codului de
Etica
şi conduită etică
integritatea
Nr. crt.
1.Standard 6

3.Standard 3
Competenţă,
performanţă

4.Standard 8
Planificarea

Responsabil

Aspecte identificate
-concordanţă între sarcinile
Director
din
fişa
postului
şi
competenţa fiecărui cadru
didactic în parte
Comisia
de -nu s-au adus modificări
împlementare
a semnificative în conţinutul
Codului
de Codului existent, armonizat
conduită etică,
cu prevederile Codului de
Comisia SCIM
conduită etică aprobat OMEN
Lupaşcu
-majoritatea
cadrelor
Viorica,resp.
didactice
au
solicitat
formare continuă
participarea la cel puţin un
curs de formare

Elaborarea inventarului de
nevoi
privind
perfecţionarea
cadrelor
didactice, participarea la
cursuri de perfecţionare
Alocarea
resurselor
financiare
în
vederea Director,
efectuării
activităţilor Contabil
necesare
din
fiecare
compartiment

Măsuri intreprinse
-promovarea materialelor în rândul
cadrelor,semnarea de luare la cunoştinţă

-afişarea materialului în loc vizibil

-centralizarea
opţiunilor
cadrelor
didactice,
elaborarea
Planului
operaţional, a Strategiei de formare
profesională,colaborare
cu
CCD
Suceava
-realizarea unei concordanţe -întocmirea inventarului de nevoi
între resursele alocate şi cele
cheltuite

10. CEAC
Nr.
crt
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Activităţi realizate
Documente elaborate
-Finalizare RAEI pentru anul școlar 2018-2019
prin discutarea și aprobarea indicatorilor
prevăzuți în secțiunea Evaluare
-Prezentarea RAEI spre analiză în CP, avizarea
lui și prezentarea Raportului privind activitatea
CEAC în anul școlar 2018-2019
-Prezentarea și aprobarea în CA a RAEI și a
Planului de îmbunătățire pentru anul 2019-2020
-Inițializarea RAEI pentru anul școlar 2019-2020
-Reactualizarea componenței CEAC prin
desemnarea reprezentantului CRP-ului și
stabilirea atribuțiilor membrilor
-Elaborarea şi aplicarea unui Chestionar pentru
părinții grupelor mici în vederea cuantificării
unor date privind nivelul studiilor, situația
materială, realizarea raportului privind cele
constatate din consemnările propuse;
-Controlul documentelor școlare: de elaborare a
planificării anuale, a proiectării curriculare
săptămânale, a fișei proiectelor tematice, a
proiectării activităților de consiliere și suport
educațional pentru părinți;
-Cuantificarea numărului de copii cu CES (cu
documente justificative), a celor proveniți din
familii monoparentale, a celor cu situație
materială precară;
-situația familiilor copiilor înscriși în grădiniță ca
mediu de proveniență, a nivelului studiilor
părinților, angajați, părinți plecați în străinătate și
a numărului de copii din familie
-Monitorizarea lunară a frecvenței preșcolarilor la

Nr. hotărâri
emise
1 din
11.09.2019

Aspecte identificate

-finalizare şi postare pe platforma
ARACIP
-Avizarea RAEI și Planului de
îmbunătățire calității a în CP în
data de 3X2019 și aprobarea in
CA în data de 8.X.2019

Raportului

-Hotărârea
24.09.2019

Măsuri întreprinse

CRP

-Inițializarea RAEI pentru anul
din școlar 2019-2020
-Desemnarea d-nei Isepciuc A. ca
reprezentant al CRP ca membru al
comisiei
-elaborare şi aplicare chestionare,
întocmire raport
-Elaborarea fișei de control a
documentelor
școlare ale
educatoarei
-Analiza
documentelor
și
întocmirea unui Raport

5 copii cu CES care au
anexal Certificatul de -Completarea de către fiecare
orientare școlară
cadru didactic a unei fișe cu
situația copiilor la grupă avînd în
vedere criteriile date

-Completarea fișei de monitorizare

nivelul fiecărei grupe
-Inițierea activităților din Planul de îmbunătățire:
Facilitarea integrării preșcolarilor cu CES și a
celor în situații de risc educational prin oferirea
de sprijin personalizat
-Centralizare fișelor de observare a documentelor
școlare în perioada octombrie-decembrie
-Analiza activităților CEAC din semestru I

a
frecvenței
și
realizarea
procentelor
-Dosarul preșcolarilor cu CES și a
modului în care se oferă sprijin
personalizat

Elaborare Raport sem I

Comisia
de
implementare
a codului de
etică
profesională
Comisia
de Lauric Laura
Ionel Maria
inventariere

- nu a urmărit respectarea codului de etică la nivelul unităţii
- nu a citit codul de etică postat pe site-ul ministerului pentru a comunica colectivului aspectele noi
cuprinse
- nu a colaborat cu SCMI pentru a avea o unitate de cerinţe şi viziune în ceea ce priveste respectarea
sau abaterile de la cod
- s-a realizat inventarul grădiniţei la sfârşitul anului 2019
- s-au propus materialele pentru casare şi s-a aprobat lista acestora în CA
Vulnerabilităţi
- elaborarea unui necesar de dotare în funcţie de nomenclatorul aprobat pentru nivelul preşcolar

13.

Comisia
de Onesim Maria
obţinere
a
unor fonduri
extrabugetare

14.

Onesim Maria
Responsabil
Program
guvernamental
“Corn şi lapte”

15.

Comisia
de
amenajare a

- identificarea de activităţi pentru obţinerea de fonduri extrabugetare : teatru de păpuşi, expoziţii cu
vânzare, sponsorizări de la edituri prin vânzarea de reviste, CD
- Elaborarea unui calendar al activităților menite să conducă la obținerea unor fonduri extrabugetare și
nevoilor materiale/financiare ale unității
Vulnerabilităţi
-elaborare de analiză Swot şi a planului operațional al comisiei
- realizarea rapoartelor lunare, semestriale
- asistarea la distribuirea produselor
- recepţia produselor privind calitatea
- realizarea rapoartelor periodice
Vulnerabilități
-Nu s-a elaborat raport de necesitate pentru achiziționarea unor obiecte de strictă necesitate –
termometru frigifere, cutii/ lăzi pentru depozitarea produselor
- revizuirea permanentă a ambientului
- amenajarea ambientului în funcţie de anotimp, evenimente, proiecte, nevoi, concurs

11.

12.

Onesim Maria
Leucă

16.

ambientului
educaţional

Brînduşa
Apetrei
Ecaterina

Responsabili
serviciul
pe
unitate

Lupaşcu
Viorica
Țabrea
Cristina

- panoul de la intrare în grădiniţă, acces copii, are rol de informare/ prezentare a evenimentelor - există
preocupare pentru actualizarea săptămânală a datelor importante
- realizarea unui proiect de revizuire a ambientului educațional în spațiile comune – holuri, casa scării,
cabinet metodic
- consemnează săptămânal în condica de prezenţă numele cadrelor didactice
serviciul pe unitate s-a desfășurat conform planificării întocmite la începutul fiecărei luni
calendaristice.
Cadrul didactic de serviciu a urmărit zilnic desfășurarea activității din unitate, consemnând în
cadrul unui proces verbal următoarele aspecte:
o frecvența zilnică a copiilor;
o dezinfectarea și curățarea spațiilor din grădiniță;
o distribuirea produselor din cadrul Programului pentru Școli al României;
o suplinirile cadrelor didactice învoite;
o prezența la grupe a profesorilor de sprijin;
o desfășurarea activităților tuturor compartimentelor instituției conform reperelor orare stabilite
la începutul anului școlar;
o desfășurarea unor activități la grupe;
o întâlnirile din cadrul ședințelor Consiliului de Administrație și a Consiliului Profesoral.

17. COMISIA DE PREVENIRE ŞI ELIMINARE A VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR
ȘI DE PROMOVARE A INTERCULTURALITĂȚII - Membrii comisiei : Apetrei Ecaterina, Lupașcu Viorica, Manolache Alina

Nr.
crt.

Denumirea activității Orizont
realizate
timp

1.

corupție: “O unitate cu septembrie
integritate
și
securitate”

2.

violență: “Regulile mă
învață, să trăiesc
frumos în viață”

de Organizator

octombrie

Grup țintă
Parteneri
Puncte tari
Puncte slabe
Nr. grupe/
nr. copii
Alecsa Iuliana personalul
polițistul de prezența
Codreanu
unității,
toți proximitate
partenerului,
Estera
copiii
și
organizare
bună,
părinții
largă participare a
acestora
publicului vizat
Nițu Maria
toți copiii
temă larg abordată la
toate
grădiniței (de
toate grupele, prin
educatoarele
la toate
modalități

3.

4.

discriminare: “Copilul
- împărat cu drepturitrebuie protejat, dar si
cu responsabilități
învățat!”
interculturalitate:
“Prietenii românilor”

grupele) și
părinții
acestora
2 grupe/60
copii

noiembrie

Marținiac
Rodica
Onesim Maria

decembrie

Leucă
Brîndușa
Botez
Antoaneta

toți copiii
grădiniței de la
toate grupele

ianuarie

Educ.
Lupașcu
Viorica

părinții
copiilor

5.
“Mamă dragă, te
iubesc, nu mă bate
când greșesc”lectorat cu părintii,
întâlnire cu
specialistul (psiholog /
psihopedagog)

6.

„Săptămâna
Județeană a
Nonviolenței în
mediul școlar Campania
R.E.S.P.E.C.T.”
1. „Ne jucăm, ne

diversificate

temă cu impact,
participare cu
interes,
materiale atractive
temă nou abordată,
dar urmărită cu
interes și
implementată cu
succes, rezultate
deosebite
temă cu impact,
Prof. Anuței
participare cu
Gabriela interes, au participat
psihopedagog
părinți de la
Colegiul
majoritatea grupelor,
National
părinții au fost
“Mihai
încântați, au
Eminescu”
descoperit metode
Suceava
noi de a manageria
comportamentele
nedorite ale copiilor

27-31
ianuarie

Alecsa Iuliana

copiii grupei
mari
„Voiniceii”

teme foarte
frumoase, cu
învățăminte, în care
copiii s-au bucurat

lipsa partenerilor,
activitatea nu a
fost implementată
la toate grupele
lipsa partenerilor

respectăm, violența o
stopăm!”
2. „Umbreluța
RESPECT-ului”
3. „Împărțim zâmbete,
nu lacrimi!”
4. „Să ne facem
prieteni!”
5. „Copacul prieteniei”

Ionel Maria
Manolache
Alina
Onesim Maria
Buciuleac
Olga

6. „Hora prieteniei”
7. „Așa da, așa nu!”
8. „Actori în lumea
prieteniei”
9. „Stop violențeiPrietenia se află în
inimile noastre”
10. „Cum ne
comportăm”
11. „Umbreluța
prieteniei”
12. „Cubul emoțiilor”
13. „Comportamentul
educatoarei-context de
învățare pentru
preșcolari-strategii de
disciplinare pozitivă la
preșcolari”

Lupașcu
Viorica
Martiniac
Rodica
Codreanu
Estera
Nițu Maria

Leuca
Brîndușa
Sahlean
Aurelia
Botez
Antoaneta
Virvara
Daniela

grupa mijlocie
„Fluturasii A”
grupa mijlocie
„Buburuzele
B”
grupa mijlocie
grupa mică
„Albinuțele B”
grupa mică
„Albinuțele A”
grupa mare
„Florilor”
grupa mică
„Prințișorii”
grupa mijlocie
„Buburuzele
A”
grupa mică
„Piticot A”
grupa mijlocie
„Piticot B”
grupa mare
„Steluțele”
toate
educatoarele

prof. Virvara
Danielaconsilier
școlar
CJRAE
Suceava

împreună, au învățat
despre prietenie și
bunătate,
au descoperit
modalități noi de a-și
gestiona emoțiile,
fără să apeleze la
violență, au exersat
îmbrățișări, zâmbete,
vorbitul frumos; nu
doar copiii au învățat
despre strategii
pozitive de a
răspunde unui
comportament
inadecvat, ci și
educatoarele au
discutat cu
consilierul școlar și
au împărtășit srategii
pozitive de
disciplinare,
înțelegând
importanța propriului
exemplu în
gestionarea emoțiilor

7.

8.

9.

“Chiar dacă m-am
supărat, la violență nu
am apelat. Eu altă
rezolvare am aflat!”
- jocuri de rol;
- discuții cu suport
ilustrativ;
- brainstorming;
Diseminarea
activităților și
informațiilor din
cadrul Conferinței
regionale “Siguranță
și nonviolență în
mediul școlar”,
organizată de ISJ
Suceava

“Dacă sunt atacat, la
un prieten am apelat”
(prietenul meu,
polițistul, 112,
drepturile copilului,
prietena mea,
educatoarea,
consilierul școlar) întâlnire cu un
specialist: un
reprezentant al poliției
locale, consilierul
școlar;convorbire; joc

februarie

Educ.
Buciuleac
Olga
Prof.
Manolache
Alina

2 grupe/60
copii

februarie

Codreanu
Estera

toate
educatoarele

martie

Prof. Ionel
Maria

temă cu
impact, participare
lipsa partenerilor,
cu interes, materiale
activitatea nu a
atractive, copiii au
fost implementată
descoperit și exersat
la toate grupele
cum să reacționeze
fără violență când
sunt frustrați
au fost prezentate
informațiile din
cadrul conferinței,
precum și a
partenerilor și a
proiectelor care se
derulează la nivel
județean în vederea
menținerii siguranței
și nonviolenței în
mediul școlar
copiii au aflat cum să
se descurce atunci
când sunt atacați, la
cine să apeleze când
au nevoie de ajutor și
se confruntă cu o
probleme de violență
și bullying

I. CURRICULUM
I.1. DIMENSIUNI CALITATIVE ALE PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV
1.a Curriculum formal
Primii ani de viață sunt decisivi în formarea abilităților mintale la copii, a personalității și comportamentului lor social. Experiențele
pe care le are copilul în timpul acestei perioade asigură fundamentul pentru tot ceea ce urmează. Drept urmare, este imperios necesar ca acest
lucru să se reflecte în modul de concepere a proiectării curriculare, a realizării procesului de predare- învățare-evaluare și chiar de organizare
a spațiului educațional.
Curriculum-ul pentru educația timpurie reprezintă un instrument de optimizare a experienței educaționale a copiilor. Pornind de la
aceste considerente întregul demers de proiectare, organizare și desfășurare a activităților din grădiniță în anul școlar 2019-2020, s-a realizat
având ca deziderat transpunerea temelor de studiu, integratoare, în experiențe de învățare și formare relevante, accentuându-se învăţarea
vizibilă, colectivă şi individuală; s-a încercat și reușit ca întegul demers curricular să materializeze în practică axa - domenii de dezvoltare –
dimensiuni ale dezvoltării – comportamente, ca premise ale competențelor ulterioare; s-a valorificat axa prin realizarea, de către cadrele
didactice a derivărilor pedagogice necesare, prin selectarea dimensiunilor de dezvoltare, pe fiecare domeniu de dezvoltare specific nivelului
de vârstă și a comportamentelor aferente, care au fost urmărite; transferarea în practica didactică şi „operaţionalizarea” comportamentelor
selectate, prin conceperea unor activități de învăţare adecvate.
Pe tot parcursul anului școlar s-a pus accent pe creşterea calităţii actului didactic, prin aportul direct al cadrelor didactice, prin
valorificarea potenţialului creativ, al măiestriei pedagogice, prin utilizarea unei palete largi de metode şi procedee didactice, a unor materiale
accesibile şi utile, un învăţământ capabil să pregătească copilul pentru şcoală, pentru viaţă, dar mai mult să-l pună în situaţia să socializeze,
comunice, să investigheze mediul natural şi social pentru a-l cunoaşte cât mai bine.
De asemenea fiecare cadru didactic, la sfârșitul fiecărui semestru, a elaborat un raport privind realizarea curriculumului, a activităților
instructiv-educative, a atribuțiilor cuprinse în fișa postului, propunând măsuri ameliorative pentru activitatea viitoare, alte aspecte relevante
ale activităților specifice grădiniței.
Proiectarea anuală, săptămânală a stat la baza organizării activităților cu preșcolarii, iar proiectarea didactică a pregătit actul
educațional, cadrele didactice identificând o multitudine de mijloace de realizare a activităților. Activitățile de învățare, menționate în
Curriculum pentru educația timpurie: ADP, ALA, ADE au fost realizate avându-se în vedere accentuarea folosirii contextului ludic, lucrului
în echipă, acțiunea/observarea directă a copilului a mediului natural și a învățării active în stimularea rutei individuale de învățare, de progres,
cadrele didactice având libertatea de a organiza creativ demersul didactic. În anul școlar 2019-2020 au fost abordate proiecte tematice care
au constituit subiecte de interes pentru preșcolari, au fost organizate pe o perioadă de 1-5 săptămâni, în funcție de grupă și de tematică,
numărul proiectelor variind de la o grupă la alta (2-3 proiecte tematice la grupa mică, până la 3-5 proiecte de la 1 până la 5 săptămâni
la grupa mare și mijlocie). Fiecare proiect a fost evaluat prin modalități diferite.
Procesul instructiv - educativ s-a realizat ritmic, cadrele didactice având în atenție asigurarea unui caracter stimulativ al demersurilor
didactice, cu accent pe comunicare, relaționare, explorare, decizie, educație centrată pe copil, diferențiată și individualizată, mai ales în

cadrul ALA și ADP, abordarea holistică a educației copilului, încurajarea creativității, curiozității, empatiei, încrederii în sine. Evaluarea
procesului instructiv-educativ a evidențiat următoarele aspecte (puncte tari și puncte slabe):
Majoritatea cadrelor didactice identifică ca fiind puncte tari în realizarea activităților instructiv-educative următoarele: realizarea unei
proiectări tematice corecte, respectarea curriculumului, folosirea unor materiale didactice atractive, îmbinarea armonioasă a activităților de
joc cu cele de învățare; amenajarea centrelor de interes cu material specific temei derulate, implicarea părinților în activități, desfășurarea
activităților într-un mod atractiv, utilizarea TIC, buna integrare a copiilor la programul grădiniței şi la cerințele/ regulile colectivul de
preșcolari; rezolvare a unor probleme ale copiilor cu deficienţe – dependență/ atașament excesiv- la autonomie, probleme emoţionale - la
relaţionare pozitivă din punct de vedere afectiv şi comunicaţional cu educatoarea şi colegii). Alte puncte tari care merită evidențiate:
Proiectarea activităţilor
Prin acţiuni specifice întreprinse de director: verificarea documentelor şcolare, verificarea modului de pregătire a ALA, rapoarte de
autoevaluare, alte aspecte:
Puncte tari
Puncte slabe
Măsuri ameliorative
- Planificarea pe termen lung are la - unele cadre didactice au optat pentru o perioadă
Plan de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii
bază identificarea unor teme de interes scurtă desfăşurarea unor activităţi opţionale în
educaţiei furnizate: participare la cursuri de
pentru copii şi structurarea conţinuturilor echipă cu profesorul, aspect interzis de curriculum formare, diseminarea informaţiilor şi aplicarea în
în jurul acestora;
practică în activităţile cu preşcolarii, elaborarea de
- elaborarea sporadică a scenariilor didactice
- Planificarea realizată pe termen pentru activităţile integrate, planuri de întrebări,
proiecte didactice model, studiu individual, etc.
scurt, pe o săptămână, pe un proiect
etc.
tematic s-a efectuat în funcţie de:
interesele
copiilor,
disponibilitatea
cadrelor didactice, de resursele existente;
- se respectă Planul de învăţământ, temele
anuale de studiu, specificul fiecărui nivel
de vârstă;
- se implementează corespunzător
elementele de noutate – joc liber, moment
de mișcare, moment de poveste;
- Proiectarea didactică zilnică
se realizează în special prin elaborarea de
scenarii didactice pentru activităţile
integrate.
- Proiectarea are un caracter: flexibil,
operaţional, permisiv.

Evaluarea performanţelor copiilor
Puncte tari
- au fost utilizate metode şi instrumente
de evaluare specifice: conversaţia de
verificare, descrierea şi reconstituirea,
completarea unor dialoguri, realizarea
unor desene, machete, lucrări individuale;
- s-au utilizat, cu efecte pozitive asupra
copiilor: stimulente, încurajări, formule
premiale,
- fişele de lucru cu sarcini individuale au
fost folosite preponderent în evaluarea de
parcurs;
- pentru realizarea unei planificări
corecte, în concordanţă cu nivelul de
dezvoltare a copiilor, s-au parcurs pe o
durată de 2 săptămâni, la începutul anului
şcolar, activităţi de evaluare iniţială
realizate prin: jocuri, discuţii individuale,
fişe, lucrări practice, desen, concursuri,
etc;
- evaluarea sumativă, realizată fie la
terminarea unui proiect tematic sau la
sfârşitul semestrului I, a
evidenţiat
calitatea actului didactic, monitorizarea
rezultatelor copiilor şi stabilirea unor
măsuri ameliorative.

Puncte slabe

Măsuri ameliorative

-insuficienta pregătire a cadrelor didactice pentru
activităţi evaluative reale, consemnarea rezultatelor în
fișele de progres, caietul pentru observarea
monitorizare și aprecierea copiilor, luarea unor măsuri
ameliorative, cunoaşterea copiilor;
- utilizarea în exces a fişelor,

- participarea cadrelor didactice la cursuri de
formare care să evidenţieze actul evaluării la vârsta
preşcolară;
- activităţi metodice la nivel instituţional pe această
tematică,

NR.
CRT.

1.
3.
4.
5.

GRUPA MICĂ

„Piticot”
„Albinuțele A”
„Albinuțele B”
„Prințișorii”

COORDONATOR

Leucă Brîndușa
Lupașcu Viorica
Buciuleac Olga
Codreanu Estera

PUNCTAJ
EVALUARE
INIȚIALĂ

PUNCTAJ
EVALUARE
SUMATIVĂ
SEM. I

PUNCTAJ
EVALUARE
SUMATIVĂ
SEM. II

Plus valoare

8,17
7,79
7,55
8

8,81
8,34
8.77
8.77

9,33
9,19
8,88
9,73

7,87

8,76

9,28

+0,89

+0,52

+0,52
+0,85
+0,11
+0,96
PROGRES/REGRES:
+0,89 între evaluarea inițială și
evaluarea sumativă sem. I
+0,52 între evaluarea sumativă
sem I și ev.sumativă sem.II
+1,41 între evaluarea inițială și
evaluarea sumativă sem.II

MEDIA GENERALĂ PE CELE 4 GRUPE MICI PE
AN ȘCOLAR:
8,63

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.

EDUCATOARE

GRUPA

ONESIM
MARIA
NIȚU
MARIA
IONEL
MARIA
SAHLEAN
AURELIA
LAURIC
LAURA

MIJLOCIE
PITICILOR
MIJLOCIE
BUBURUZELOR A
MIJLOCIE
FLUTURAȘII B
MIJLOCIE
PITICOT B
MIJLOCIE
FLUTURAȘII B

MEDIA GENERALĂ PE CELE 5 GRUPE
MIJLOCII
PE AN ȘCOLAR:
9,10

EVALUARE
INIȚIALĂ
SEPT. 2019

EVALUARE
SUMATIVĂ
SEM. I, DEC. 2019

8,34

9,43

EVALUARE
SUMATIVĂ
SEM. II,
IUN. 2020
9,30

8,33

9,03

9,03

+,-0

9,25

9,60

9,32

-0,28

8,70

9,45

8,43

-1,02

9,38

9,52

9,47

-0,05

8,80

9,40

9,11

+0,60

-0,29

PROGRES/
REGRES
-0,13

+0,60 între evaluarea inițială
și evaluarea sumativă sem.I
-0,29 între ev.sem I şi ev.sem
II
+0,71 între ev. iniţială şi
ev.sem.II

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.

EDUCATOARE

GRUPA

EVALUARE
INIȚIALĂ
SEPT. 2019

EVALUARE
SUMATIVĂ
SEM. I, DEC. 2019

Alecsa Iuliana
Marținiac Rodica/
Spătaru Camelia
Botez Antoaneta
Manolache Alina
Apetrei Ecaterina

Mare Voiniceii
Mare Florilor

9,15
9,17

9,15
9,45

EVALUARE
SUMATIVĂ
SEM. II,
IUN. 2020
9,40
9,34

Mare Steluțelor
Mare Buburuzele
Mare Ursuleții

9,26
9,18
7,58

9,43
9,21
9,73

9, 61
9,25
9, 39

MEDIA GENERALĂ PE CELE 5 GRUPE MARI:

8,86

9,39

9,39

+0,53

+- 0

PE AN ȘCOLAR:
9,21

-

PROGRES/
REGRES
+0,25
-0,11
+0,18
+0,04
-0,34
+0,53 între
evaluarea inițială
şi ev.sem I
+- 0 între ev sem.
I și ev. sem. II
+0,53 între
evaluarea inițială
şi ev.sem II

Evaluarea sumativă s-a realizat la toate cele 14 grupe de preşcolari din grădiniţă, în ultimele două săptămâni ale anului școlar, şi anume,
01-12.06.2020, media pe grădiniţă fiind 8,98.
 Rezultatele demonstrează o bună pregătire a preşcolarilor grădiniţei.
 cele mai mari progrese au fost obținute la grupele mici, ceea ce arată progresul copiilor, nivelul foarte bun de acomodare, reglare
socio- emoțională, dar și al cunoştinţelor şi deprinderilor la care au ajuns copiii.
 Progresul copiilor a fost monitorizat cu atenţie şi înregistrat în caietul „Observatorul” și fișele de progres, a fost comunicat şi discutat
cu părinţii în cadrul discuţiilor individuale, activităţilor de consiliere şi suport educaţional, etc.
Puncte tari
 studierea cu responsabilitate a noului curriculum - Curriculum pentru educație timpurie, aprobat OMEN nr.4694/2019 şi a
Scrisorii metodice a MEN, Nr. 38407 din 01.10.2019- Educația timpurie- o necessitate; Evoluții în plan sistemic și curricularPrecizări destinate cadrelor didactice din învățământul preșcolar la debutul anului școlar 2019-2020
 respectarea în proiectare a tuturor cerințelor de actualitate din documentele cu rol reglator
 întocmirea ritmică a planificării calendaristice ținând cont de prevederile Noul Curriculum pt. Educație timpurie, schema proiectării,
pe teme anuale de studiu, natura activităților – tematice sau pe domenii experiențiale/teme independente, interesele copiilor, nivelul
de vârstă a acestora etc;

 întocmirea planificării activităţilor instructiv-educative în situația pandemiei cu COVID, conform precizărilor IȘJ Suceava din anexa
la Planul județean de intervenție educațională destinat învățământului preșcolar, pentru perioada suspendării cursurilor nr. 2531 din
27.05.2020 respectiv în concordanță cu recomandările privind etapele și modul în care se desfășoară activitatea cadrelor didactice în
perioada suspendării cursurilor
 realizarea de proiecte de interes pentru copii, care s-au pliat perfect cu succesiunea anotimpurilor, evenimente culturale și sociale sau
alte subiecte ce au avut ca finalitate extinderea sferei cognitive, formarea/ dezvoltarea unor deprinderi, schimbare comportamentală și
atitudinală; la grupa mijlocie s-au derulat aceleași proiecte tematice cu aceleși teme, conținuturi, forme de evaluare fapt ce
evidențiază munca în echipă în realizarea proiectării curriculare.
 proiectarea și desfășurarea de activități care să stimuleze potențialul creativ al copiilor și să utilizeze valențele formative ale jocului;
 realizarea de demersuri educaționale centrate pe dezvoltarea unitară a copilului, în conformitate cu noul curriculum, integrând în
rutina zilnică jocul liber, momentul de mișcare și cel de lectură;
 folosirea TIC și a metodelor și mijloacelor moderne și interactive în activitățile cu preșcolarii
 sprijinirea copiilor cu probleme educaționale speciale (un copil hiperactiv, cu probleme de vedere, deficiențe de limbaj)
 încurajarea copiilor de a explora, a descoperi, a-și spune propriile păreri cu privire la un anumit subiect, ca experiențe autonome de
învățare
 diferențierea și individualizarea învățării în funcție de posibilităţile, interesele şi nevoile de cunoaştere ale copiilor din grupă, de
ritmul propriu al acestora;
 realizarea unui echilibru între activităţile individuale, de grup şi cele frontale, alternarea activităţilor liniştite cu cele zgomotoase, cele
active cu cele de relaxare, cele statice cu cele de mișcare;
 crearea unui mediu educațional care să permită dezvoltarea liberă a copilului, interacțiunea cu materialele și cu ceilalți copii din
grupă
 observarea și cunoașterea copiilor, aplicarea metodelor de diferențiere și individualizare, în funcție de particularitațile și nevoile
fiecăruia.
 implicarea părinților în activități, acțiuni desfășurate la nivelul grupei: proiecte tematice, jocuri și activități alese, completarea
centrului tematic, dotarea centrelor cu materiale în concordanță cu tema săptămânii etc.
Vulnerabilități
Sintetizând vulnerabilitățile identificate de personalul didactic și cuprinse în rapoartele semestriale se poate sublinia faptul că majoritatea
educatoarelor au enumerat ca puncte slabe în mod frecvent numărul mic de activități în aer liber, existența copiilor cu nevoi speciale sau a unor
copii noi proveniți din familie sau alte instituții preșcolare. În general punctele slabe sunt generate de cei cu care venim în contact în desfășurarea
procesului instructiv-educativ – copiii cu CES, cei care nu comunică sau cei noi înscriși, părinții care nu sunt dispuși să susțină unele activități din
grădiniță, specialiștii, partenerii educaționali, baza materială, etc, fără să ne asumăm nimic, fără să reflectăm dacă noi am utilizat cele mai potrivite
metode în demersul didactic, dacă am reușit să accesibilizăm, personalizăm fiecare demers, dacă am stabilit măsuri ameliorative pentru unele aspecte,
dacă am lucrat, măcar o dată pe săptămână, individual cu copilul care nu vorbește sau care are deficiențe de limbaj, dacă ne-am pregătit judicios zilnic
pentru activități, etc.

Punctele slabe sunt mult mai multe:
evitarea centrului Nisip și apă, folosirea sporadică a materialelor din natură, scenarii didactice sporadice, resursele materiale utilizate la
ALA sunt minime, fără a se constata manifestarea creativității cadrului didactic în conceperea acestora, întârzierea realizării proiectării
curriculare săptămânale și a unor activităţi din cadrul unor proiecte.
 antrenarea deficitară a unor specialiști, încheierea unor parteneriate, evaluare care să antreneze memoria afectivă a preșcolarilor.
 desfășurarea acelorași proiecte tematice la mai multe grupe, fără o accesibilizare/ adaptarea a conținuturilor în funcție de posibilitățile
copiilor
 bază de resurse materiale învechită şi insuficientă pentru unele activități de învățare, pentru jocuri
 s-a constatat un start anevoios în completarea Observatorului, fișei de progres a copiilor.
 nu s-au adaptat întotdeauna conţinuturile abordate cu nivelul de dezvoltare al copiilor din grupă sau cu interesele de cunoaştere a
acestora.
 nu se respectă întotdeauna etapele proiectării tematice – anunţarea din timp a părinţilor, întâlnirea cu specialistul, direcţiile de
dezvoltare/ harta proiectului ilustrată, expusă în clasă
 mediul educaţional al sălii de grupă nu reflectă prin materialele expuse tema care se abordează
Abordarea jocului liber ca modalitate de a răspunde nevoilor de dezvoltare ale copiilor şi de exprimare liberă a acestora din următoarele
perspective:
Abordarea practică a activității
de joc liber (jocuri abordate/
tipuri/ exemplificări)

GRUPA MIJLOCIE
Jocuri de masă
Jocuri de construcţii
Jocuri imitative
Jocuri cu jucăria preferată
Joc de dramatizare
De-a poştaşul- zilnic un copil cu
nevoi speciale
-E ziua mea!

Comportament ludic

Numiți/ prezentați 2-3
momente de joc liber
în care ați observat
manifestarea
creativității,
imaginației și/sau
curiozitatea;
-folosirea unor elemente Joc cu coşul plin de
de joc
jucării- Jucăriile sunt
-bucuria de a se juca alese şi combinate întrsingur, în grup sau cu un
mod
ingenios,
prietenii de la grădiniţă
folosind tot ce există în
-folosirea unor formule jur, inclusiv capace de
ritmice,
exersarea la cutii
limbajului
De-a poştaşul- joc jucat
-interpretarea
în
mod de un singur copil,
ingenios a unor personaje după cum urmează: îşi
din viaţa reală- doctor, imaginează ce îi aduce

Specificați natura achizițiilor
copiilor prin intermediul jocului
liber

Copiii interacţionează direct
obiecte, materiale, aplică şi
folosesc în joc de cunoştinţe
deprinderile anterior însuşite
-achiziţii de tip cognitiv
- achizizţii în plan psihologic
comunicare, socio- emoţionale

Ați elaborat și utilizat o
modalitate de observare/
monitorizare a jocului liber?
Dacă răspunsul este
afirmativ specificați.

cu Consemnarea unor date în
se observator, fişe de progres
şi Observarea directă
zilnic,
mai ales că în grupă sunt
copii cu nevoi speciale
de

Puzzle- joc de masă
-joc cu coşul plin de jucării
-Familia de la grădiniţă

Jocuri de rol- Fantomele,
animalele,
Gospodinele,
doctorita,
Spiderman,
Elsa,
Minnie ŞI Mickey Moise
Jocuri de construcții- Turnuri,
castele, maşini, garaje, pistoale,
etc.
Jocuri de socializare-Vrei să fii
prietenul meu
Jocuri de masă- puzzle, incastre
Jocuri de îndemânare- Pesacarii
amatori, Umple castronul
Jocuri senzoriale- Cine te-a
strigat
Jocuri de orientare- Unde te-ai
ascuns
Jocuri de rol
Jocuri de construcții
Jocuri de socializare
Jocuri de masă
Jocuri de îndemânare
Jocuri senzoriale
Jocuri de orientare
Jocuri de construcții (Casa lui
Moș Crăciun)
Jocuri de masă( din jumătate
întregul)
Jocuri de îndemânare( vrăbiuța
pe crenguță)
Jocuri de rol ( De-a gradinarii)
Jocuri de socializare(spune ce ai
făcut în vacanță)

educatoare, mama, etc. Sau
din poveşti
-identificarea cu unele
animale
îndrăgite
şi
crearea
unor
jocuri
personale
Manifestarea
liberă,
plăcerea de a se juca,
exprimarea
liberă
a
impresiilor,
ideilor,
satisfacerea nevoii de
mișcare, de explorare, de
interacțiune

pesonajul, vorbeşte cu
el, motivează de ce
vine sau nu vine, scrie
scrisori, îi telefonează
şi nu acceptă parteneri
de joc
Joc de rol cu temă la
alegere
Joc de construcții cu
temă la alegere

Manifestarea
liberă,
plăcerea de a se juca,
exprimarea
liberă
a
impresiilor,
ideilor,
satisfacerea nevoii de
mișcare, de explorare, de
interacțiune
Plăcerea de a se juca,
manifestarea
liberă,
exprimarea
impresiilor,
ideilor, satisfacerea nevoii
de mișcare, de explorare,
de interacțiune

Joc de rol cu temă la
alegere
Joc de construcții cu
temă la alegere

Joc de construcții cu
temă la alegere
Joc de rol cu temă la
alegere
Jocuri cu maşini
Jocuri cu păpuși
Jocuri cu materiale din
natură
Jocuri cu personaje din

Lingvistice, socio-emoționale, de NU.
interacțiune
copii-copii,
dezvoltarea stimei de sine, de
explorare, curiozitate, inițiativă,
asumare de roluri, rezolvare de
probleme, stăpânirea de sine și
reglarea autocontrolului

Lingvistice, socio-emoționale, de NU.
interacțiune
copii-copii,
dezvoltarea stimei de sine, de
explorare, curiozitate, inițiativă,
asumare de roluri, rezolvare de
probleme, stăpânirea de sine și
reglarea autocontrolului
Socio-emoționale,de interacțiune NU
copii-copii, dezvoltarea stimei de
sine, de explorare,lingvistice, de
curiozitate, inițiativă, asumare de
roluri, rezolvare de probleme și
reglarea autocontrolului

Jocuri senzoriale ( spune ce ai
gustat)
Jocuri de orientare( unde s-a
ascuns steaua)
Jocuri de construcții
Jocuri de masă
Jocuri de îndemânare
Jocuri de rol
Jocuri de socializare
Jocuri senzoriale
Jocuri de orientare
GRUPA MICĂ
jocuri imaginativ-creative: “La
frizerie”; „Vorbim la telefon”;
„Facem o petrecere”; „Călătorim
cu trenul”; „Cățeii și pisicile
aleargă în patru labe, latră și
miaună”; „Facem un spectacol”;
„Ne culcăm”;
„Tratăm pacientul”, etc.;
-jocuri
de
manipulare
a
jucăriilor/obiectelor aduse de
acasă;
-jocuri liniștitoare/de relaxare:
legănatul pe căluț;
-jocuri de construit: prin
suprapunere,
alăturare,
încorporare a pieselor de
dimensiuni diferite, etc.;
-Răsfoirea
cărților
din
minibibliotecă și povestirea
liberă după imagini;
-jocuri motrice: aleargă unul
după celălalt, se întrec;
-jocuri
distractive:
“De-a
ascunsul”;
-jocuri senzoriale: cu jucării de
culori și forme diferite care

Biblie
(
Domnului)

Nașterea

Plăcerea de a se juca,
manifestarea
liberă,
exprimarea
impresiilor,
ideilor, satisfacerea nevoii
de mișcare, de explorare,
de interacțiune

Joc de construcții cu
temă la alegere
Joc de rol cu temă la
alegere
Jocuri cu maşini

-propun jocul;
-aleg , împart, își asumă
roluri;
-caută partener de joc;
-își
creează
propriul
divertisment în stil și ritm
propriu;
-își manifestă fantezia – o
jucărie sau un obiect
oarecare devine telefon,
sandwici sau prăjitură, etc.

Unul dintre copii adoră
să-și
pieptene
tot
timpul bretonul – vine
cu un pieptene de acasă
sau caută în trusa
păpușii cele două perii
de coafat din dotare,
dar atunci când nu le
găsește,
folosește
furculița de jucărie sau
peria de curățat pe jos;
În jocul de construit cu
cuburi, au apărut case
ale purcelușilor, pe
care, un copil mai întâi,
apoi și alți doi, trei șiau asumat rolul de lup,
suflând și încercând să
dărâme căsuța;
O cârpă înflorată pusă
pe cap a devenit batic,
iar copilul care a inițiat
jocul s-a autodenumit
“babă”; imediat și alți
2-3 au procedat la fel,

Socio-emoționale,de interacțiune NU.
copii-copii, dezvoltarea stimei de
sine, de explorare,lingvistice, de
curiozitate, inițiativă, asumare de
roluri, rezolvare de probleme și
reglarea autocontrolului

-achiziții cognitive (explorează și
învață despre societatea în care
trăiesc, despre lume; rezolvă
probleme; inventează modalități de
rezolvare, strategii, își dezvoltă
capacitatea
de
concentrare,
fantezia, etc.);
achiziții
în
comunicare
(
dialoghează
liber,
își
îmbunătățesc
maniera
de
comunicare,
își
dezvoltă
vocabularul pasiv și activ,
componenta verbală a memoriei
etc.);
- achiziții la nivel socio-emoțional
( crește gradul de sociabilitate,
stabilesc interacțiuni, manifestă
exprimarea emoțiilor, instalarea
unei stări de calm, încredere,
relaxare; este pus în valoare Eul
propriu; dezvoltă independența
etc.);
-achiziții la nivelul sănătății și
bunăstării fizice ( se dezvoltă
abilități motorii , de motricitate
grosieră și fină, îndemânarea ,

-Fișă de monitorizare a
comportamentului copilului
în timpul jocului liber, care
face referință la tipul de joc,
cine a propus jocul, rolurile
asumate, obiecte/ jucării
manipulate,
repetitivitatea
jocului pe o anumită perioadă
de timp, scurtă descriere;

produc diverse sunete, asociere
de obiecte care scot sunete
( două tigăi devin tobe);
Jocuri
de
manipulare:
mașinuțe,păpuși,cuburi
colorate,animale;
Jocuri de tip ”Incastre”,
Jocuri cu jucăria preferată;
Jocuri de construcții
Jocuri de rol: ”De-a gospodina,
”De-a doctorul”, ”De-a bau,bau”;
Jocuri de mișcare: ”Mergem la
plimbare”,
”Cu păpușa la plimbare”

Jocuri de rol: „De-a bucătarii”,
„De-a gospodinele”, „De-a
coaforul”, „De-a doctorița”, „Dea constructorii/meseriașii”, etc.
Jocuri
de mișcare: „Plimbam păpușile
cu căruciorul”, „Cărăm cărămizi
cu roabele”, „De-a
prinselea”,
jocuri manipulative, cu cuburi,
cu mașinuțe, cu animale, puzzle,
cu
nisip chinetic,
jocul „De-a v-ați ascunselea”,
„cititul”/răsfoitul cărților,
etc.

deplasându-se
prin grupă;
O stare de bine, bucurie,
relaxareUnii
se
manifestă
zgomotos, agresiv, se
joacă dezordonat, nu sunt
consecvenți, abandonează
deseori un joc în favoarea
altuia
Se amuză, sunt spontani
Unii nu au capacitatea de
închega relații sociale,
preferă joaca de unul
singur
Unii copii și-au făcut
repede prieteni, au inițiat
jocuri, au antrenat și alți
copii în joc. Alții au
preferat jocul solitar. Un
copil, care a plâns mult
după mama la început și sa adaptat mai greu,
obișnuia să se joace în
mod repetat cu aceeași
jucărie: un ceas și părea
interesat de oriunde vedea
un ceas în sala de
grupă; într-o zi, chiar a
venit cu un ceas adevărat
de acasă. După ce s-a
adaptat, a început să se
joace și cu alte jucării,
unelte, puzzle-uri, cuburi;
uneori interacționează și
cu alți copii, dar este
posesiv cu jucăriile și

astfel jocul devine un antidot pentru
plictiseală, durere, etc.);

- Achiziționarea de
jocuri și jucării noi
(truse
de
construcții,cărucioare
pt.păpuși,truse pt.jocul
de rol)
- În preajma sosirii lui
Moș Nicolae sau Moș
Crăciun

-Își dezvoltă anumite abilități:
mânuire,manipulare,sortare;
Îi stimulează verbal, comunică
între ei
- Se cunosc, socializeză;
-Se dezvoltă socio-emoțional;

Fiind grupă mică am urmărit
îndeaproape jocul liber al
copiilor,dar
nu
am
o
monitorizare a acestuia;
Am utilizat discuția liberă,
observarea, instrumente care
au stat la baza completării
Fișei
de
progres
și
Observatorul

Cele mai productive
cred că au fost jocurile
de rol, unde copiii au
combinat o varietate de
materiale, jocuri și
jucării pentru a- și
atinge obiectivele. Au
luat pensoanele de la
pictură și le-au folosit
ca
instrumente
de
machiaj, au folosit
plastilină , frunze,
nisipul chinetic
și
bucățile de puzzle
mărunt în loc de
mâncarea
de
pe
farfuriute, au inventat
diferite
jocuri,
de
îngrijire a bebelușilor ,
de plimbare a lor, de
imitare a unei vizite la
doctor, a unei petreceri

Prin intermediul jocului liber,
copiii s-au adaptat mai ușor la
viața de grădiniță, au reușit să-și
facă prieteni, să treacă peste teama
de sparare. De asemenea, am
observat un progres rapid la
nivelul achizițiilor de limbaj.

Am completat în observator
ceea ce am observat. De
asemenea, am urmărit dacă
manifestă comportamentele
descrise în fișa de progres și
le-am înregistrat acolo.

plânge dacă cineva ii ia
jucăria. Mai mulți copii la
început nu împărțeau
jucăriile, uneori apelând
chiar la violență (împins,
mușcat, pișcat, etc.) În
timp, au devenit mai
sociabili, și cu mici
intervenții din partea mea,
au început să împartă, să-și
aștepte rândul. Unii copii
preferă jocurile ce implică
multă mișcare, alergat,
dansat, etc.
Majoritatea se plictiseau
repede, răscoleau toată
grupa în căutare de noi
jocuri și jucării, au răsfoit
cărți, au scos puzzle-uri,
cuburi, au cărat
jocurile de la un centru la
altul, au folosit bucățele de
puzzle în loc de
mâncare
în
farfurie,
pensulele la atelierul de
„coafură și cosmetică”,
unde se pieptănau și se
machiau,
au
băgat
plastilină în cuburi, etc.
Unii copii păreau pierduți
și neajutorați și se bucurau
dacă interveneam să mă
joc cu ei, orice joc aș fi
propus sau veneau să mă
întrebe ce să facă, așteptau
să
desfășoare
doar
activitățile propuse de
mine la centre.

de la sărbătorirea zilei
de naștere , etc. La
jocul
de construcții unii copii
au
construit
mașini/nave,
castele,
turnuri, foarte reușite.
Un copil a modelat
foarte frumos, reușind
să
redea
forme
descifrabile.
Curiozitatea
si
creativitatea
și-au
manifestat-o și prin
explorarea
fiecărui
colțișor al grupei, chiar
și prin răsfoirea în
repetate
rânduri
a
cărților din bibliotecă și
inventarea de povești
pe baza imaginilor.

- Jocuri de rol cu
diferite teme alese de
ei:,, De-a trenul”,,,De-a
doctorul ”;
- Jocuri
de
construcții
cu materialele nou
achiziționate;
-Jocuri de mișcare ,,Cu
păpușa la plimbare”
folosind cărucioarele
- jocurile cu mașini
Bucuria de a se juca -De-a spectacolul- când
GRUPA MARE
Jocuri de rol- De-a familia, De-a împreună, plăcerea de a-şi improvizeauă anumite
aniversarea, De-a gospodinele
alege
singuri
jocul, roluri
De-a poliţiştii, De-a spectacolul, satisfacţia
nevoii
de -De-a picnicul
De-a şoferii, De-a picnicul
mişcare
Jocuri de construcții
Jocuri de masă- puzzle, incastre
Jocuri senzoriale
Jocuri dramatizate
Joc de masă
Plăcerea de a se juca liber, Curiozitatea de răsfoi
Joc de rol
de a iniția jocuri noi după cărți de povești noi,
Joc de construcție
propriile
reguli, atlase
Joc de socializare
posibilitatea de a se Jocuri de construcție
Joc senzorial
exprima liber, de a se după propriile interese
Răsfoirea unor cărți de povești
mișca și de a interacționa Jocuri de rol
Desen liber
cu ceilați copii.
- Jocuri de construcții;
- Jocuri de îndemânare;
- Jocuri cu jucăria preferată;
- Jocuri de orientare ;
- Jocuri de socializare;
- jocuri de masă;
-Jocuri de rol ;

-Jocuri
cu
rol:
”De-a
familia”,
”De-a
constructorii”, ”De-a șoferii”
-Jocuri de construcții cu truse
diferite,
bețișoare,
Lego,
etc:
”Căsuțe
pentru
păsărele” ”Brăduțul”, ”Avioane”;
- jocuri cu materiale din natură

Manifestarea plăcerii de a
se juca, unii în liniște ,alții
zgomotos,
agresiv
abandonând uneori un joc
în favoarea altuia;
- Unii
copii
încheagă
relații de prietenie, de
colaborare, alții preferă
joaca de unul singur;

-mişcarea,
-competiţia (întrecerea)
-folosirea cuvântului în
transmiterea semnalelor
de oprire a unei acţiuni
("Stop!"), a onomatopeelor, imitarea diferitelor
animale sau zgomotul

-Interpretarea
unor
roluri și improvizarea
de dialoguri
inventarea
de
personaje, de situații,
- modul de a amenaja
spațiul destinat unui
joc,

Își dezvoltă anumite abilități: de
interacțiune
copil-copil,de
manipulare de obiecte,
de
explorare
,
de
curiozitate,
lingvistice,de cunoaștere , de
socializare.

Nu. Dar observându-i în
timpul jocului am strâns date
pentru a completa fișa de
progres și observatorul

Dezvoltarea
imaginaţiei,
a NU.
empatiei, a încrederii în propriile
idei, forţe, dezvoltarea interacţiunii
între copii, dezvoltarea stimei de
sine

Interacțiunea dintre copii, crearea
unor relații mai puternice între
aceștia
Dezvoltarea stimei de sine și a
încrederii de a se exprima în fața
celorlalți.
Capacitatea de a rezolva singuri
conflictele care apar în timpul
jocurilor
-satisfacerea
nevoii
de
divertisment, de mișcare
-imitarea de roluri și situații din
viața socială trăind propria
realitate imaginară
-formarea și exersarea unor
deprinderi și priceperi
-satisfacerea unor curiozități

-jocuri de mișcare-”Fuga la
mușuroi”
-Jocuri
distractive
”Nuca
călătoare”
-Citire de imagini din cărți din
biblioteca grupei sau aduse de
acasă, discuții libere despre
jucării/ jocuri aduse din familie

-Jocuri de construcții
-jocuri de rol
-Jocuri de socializare
-Jocuri de masă
- jocuri din zona nisip și apă
-Jocuri de îndemânare

jocuri
de
rol:
“De-a
gospodinele”, „De-a familia”,”;
„Vorbim la telefon”; „Facem o
petrecere”; „Călătorim cu trenul/
autobuzul”; „Cățeii și pisicile
aleargă în patru labe, latră și

produs de unele mijloa-ce
de locomoţie, pune-rea în
scenă a unor acţi-uni,
interpretarea unor roluri,
a unor dialoguri între
membrii echipei de joc
-mânuirea materialului
didactic, ridicarea, ascunderea
şi
găsirea
acestuia, trecerea din
mână în mână- cu
pornire şi oprire la
semnal
-schimbarea materialelor
între copii
-ghicirea,
-aşteptarea,
-surpriza ş.a.
-Interacțiunea liberă a
copiilor
-Socializarea, exprimarea
liberă între ei
-satisfacerea nevoii de
explorare, de găsire a unor
soluții în echipe alese de
către ei
-plăcerea de a se juca cu
colegul/ colega îndrăgită și
cu jucăriile dintr-o anumită
zonă preferată
- manifestarea liberă a
copiilor
-propun jocul;
-aleg , împart, își asumă
roluri;
-caută partener de joc;
-își
creează
propria
activitate, propriul joc în

-modul
în
care
negociază pentru a
obține de la colegi
jucării
sau
jocuri,rolurile
argumentele aduse,
-maniera de a utiliza
jocuri și jucării dândule alte destinații și
moduri de folosire
decât cele uzuale;

-diminuarea egocentrismului
-exersarea
unor
emoții,
a
autocontrolului,
-exersarea stabilirii de relații
-exersarea limbajului verbal și
nonverbal,
-îmbogățirea vocabularului

- jocul de rol în care au
ales ei singuri tema
-jocul liber din zona
nisip și apă
- jocul liber din zona
construcții
- jocul liber din zona
știință

-dezvoltarea limbajului ,empatiei, nu
prieteniei, capacității de rezolvare
de
probleme,
inițiativei,
curiozității, stimei de sine,
interacțiunii
copil-copil
,
autocontrolul.

Preferă să-și facă pat
din scaune unde spun
diferite întâmplări; cu
ajutorul scaunelor își
delimitează un spațiu
care reprezintă locuința

-achiziții cognitive (explorează și
învață despre societatea în care
trăiesc, despre lume; rezolvă
probleme; inventează modalități de
rezolvare, strategii, își dezvoltă
capacitatea
de
concentrare,

-Fișă de monitorizare a
comportamentului copilului
în timpul jocului liber, care
face referință la tipul de joc,
cine a propus jocul, rolurile
asumate, obiecte/ jucării

miaună”; „Facem un spectacol”;
„Ne culcăm”; „De-a lupta”, „Dea șoferii”, etc.;
-jocuri
de
manipulare
a
jucăriilor/obiectelor aduse de
acasă;
-Jocuri de masă- Incastre, puzzle;
-jocuri de construcții plane sau în
spațiu:
prin
suprapunere,
alăturare, încorporare a pieselor
de dimensiuni diferite, etc.;
-jocuri motrice: aleargă unul
după celălalt, se întrec;
-jocuri senzoriale: cu jucării de
culori și forme diferite care
produc diverse sunete, semnale
acustice;
- jocuri de cercetare: cu lupa,
magneți, binoclu;

stil și ritm propriu;
-își manifestă fantezia – o
jucărie sau un obiect
oarecare devine telefon,
sandwici sau prăjitură, etc.

familiei în care fiecare
copil îndeplinește un
rol
În jocul de construit cu
cuburi, au apărut case,
castele din povești, ei
reprezentând
personajele
care
locuiesc la castel.
O cârpă înflorată pusă
pe cap a devenit batic,
iar copilul care a inițiat
jocul s-a autodenumit
“babă”; imediat și alți
2-3 au procedat la fel,
deplasându-se
astfel
prin grupă;

fantezia, etc.);
manipulate,
repetitivitatea
achiziții
în
comunicare jocului pe o anumită perioadă
(
dialoghează
liber,
își de timp, scurtă descriere;
îmbunătățesc
maniera
de
comunicare,
își
dezvoltă
vocabularul pasiv și activ,
componenta verbală a memoriei
etc.);
- achiziții la nivel socio-emoțional
( crește gradul de sociabilitate,
stabilesc interacțiuni, manifestă
exprimarea emoțiilor, instalarea
unei stări de calm, încredere,
relaxare; este pus în valoare Eul
propriu; dezvoltă independența
etc.);
-achiziții la nivelul sănătății și
bunăstării fizice ( se dezvoltă
abilități motorii , de motricitate
grosieră și fină, îndemânarea ,
jocul devine un antidot pentru
plictiseală, durere, etc.);

Datele cuprinse în tabel dovedesc că jocul liber, ca element de noutate a curriculumului pentru educația timpurie, a fost planificat corect/zilnic,
conform precizărilor, exemplele oferite evidențiază diversitatea abordărilor acestuia, fiind un principal mijloc prin care preșcolarii exersează și dobândesc
aptitudini fizice și intelectuale, socializează/ interrelaționează, își fac prieteni, își depășesc fricile, rezolvă problem, ia decizii, preia controlul asupra
propriei vieți. Jocul liber este preferat de copii deoarece au un grad ridicat de flexibilitate, permit manifestarea și exprimarea liberă și creativă pe
parcursul activității ludice, dezvoltându-le personalitatea, limbajul, extinde sfera de cunoaștere, dezvoltă calmul, reziliența, capacitatea de adaptare,
formează abilități de planificare și organizare, permite copilului să greșească, deoarece învățând din greșeli, prin joc, nu vor simți presiunea pierderii.
Vulnerabilități
La majoritatea grupelor jocul liber nu a fost monitorizat, observat în funcție de indicatori, criterii dinainte stabilite constituindu-se într-o modalitate de
cunoaștere a copilului din perspective diferite.
De cele mai multe ori materialele la care aveau acces copiii sau erau puse la dispoziția acestora erau aceleași;

1.b Curriculum la decizia grădiniței
Împlementarea Curriculumului pentru educația timpurie 2019 a creat posibilitatea cadrelor didactice să desfășoare între 0 și un opțional.
Acest fapt a condus la derularea la nivelul instituției a două activități opționale după cum urmează:
Grupa/educatoare
Grupa mare
Botez Antoaneta

Grupa mijlocie
Sahlean Aurelia

Denumire opțional
Puncte tari
”Drag mi-e jocul -Teme și conținuturi plăcute copiilor
-Utilizare muzicii, a mişcării creează copiilor o
românesc”
stare emoţională propice învăţării
-Completarea programului artistic destinat zilei
de 1Decembrie, a marcării sărbătorilor de iarnă
cu un dans popular – Hora – dans învăţat în
cadrul activităţii opţionale
-Plăcerea copiilor de a participa la opţional
Grup folcloric
-Mulţumirea părinţilor şi feedback-ul pozitiv
Românaşul
din partea acestora
-Interpretarea unor cântece învăţate în cadrul
opţionalului în sediile instituţiilor partenereBiserică, Muzeu, promovând astfel imaginea
grădiniţei în comunitate

Puncte slabe
-Insuficiente materiale pentru activități
-Lipsa specialiştilor în conceperea
dansurilor populare, în învățarea pașilor,
în stabilirea desenului coregrafic

nu

1.c Curriculum nonformal
Activităţi educative, extraşcolare, extracurriculare
Nr.
crt.

Activitate

Tipul activității

Orizont de timp

1.

”Din nou la gădință”

Activitate culturală

09.09.2019

Grup țintă/
nr. preșcolari

360 preșcolari

2.

”Țăndărică,la mulți
ani!„

Socio-culturală

17.10.2019

360 preșcolari

Coordonator/
Participanți/
parteneri
Alecsa Iuliana
Lauric Laura
Leucă Brîndușa
Sahlean Aurelia

Leucă Brîndușa
Alecsa Iuliana

Puncte tari

-Deschiderea festivă a noului an
școlar cu participarea de
personalități ai comunității
locale: primar,consilieri ai
primăriei,preot
paroh,părinți,bunici
-Marcarea zilei grădiniței întrun mod festiv cu participarea
copiilor la diverse activități

3.

”Carnavalul toamnei”

26.11.2019

50 copii

Manolache Alina
Lauric Laura

Program artistic

01.12.2019

40 preșcolari

Botez Antoaneta
Sahlean Aurelia

Moment literarartistic,întâlnire cu
specialistul

15.01.2020

50 copii

Concurs intergrupe

02.2020

55 copii

Întâlnire cu
specialistul

03.2020

25 copii

Carnaval

4.

”România,La mulți
ani!”

5.

”Pe urmele lui
Eminescu!”

6.

„Cel mai frumos om de
zăpadă!”

7.

„Siguranța micului
pieton!”

Puncte slabe:
-

Slaba popularizare a activităților în mass - media
Număr mic de activități în parteneriat cu instituții resură

Alecsa Iuliana,
Bibliotecar:Țăran
u
Sanda,părinți,bun
ici
Onesim Maria,
Nițu Maria,
părinți,bunici
Ionel Maria,
Polițist:Stanciu
Andrei(părinte),
Părinți

recreative,de
divertisment,implicarea
părinților la activitate
-Finalizarea proiectului tematic
într-un mod festiv,ocazie prin
care copiii și-au demonstrat și
exersat calitățile
artistice,deprinderi însușite;
-Marcarea Zilei Naționale a
României prin transmiterea de
gânduri,sentimente,stări
potrivite sărbătorii,prin
versuri,cântece și dansuri
Familiarizarea copiilor cu lirica
eminesciană în cadrul
bibliotecii ”I.G.Sbierea”,prin
mijloace diverse
-desfășurarea activității în aer
liber,dezvoltarea spiritului
competitiv
-copii au făcut cunoștință cu un
cadru al poliției rutiere,și-au
verificat,sistematizat și
valorificat cunoștințele cu
privire la regulile de circulație
rutieră ,consecințele
nerespectării acestora

PROIECTE EDUCAŢIONALE:
Denumire
proiect
LEAF
Să
învățăm
despre
pădure

ȘCOALA
ALTFELHai la
grădi, dar
altfel!

Nivel de
desfășurare
Internațio
nal

Național

Coordonator

Activități derulate

Parteneri

-Lauric
Laura
-Alecsa
Iuliana

Etapa de lucru în clasă:
-Constituirea comitetului de mediu
(grupul de copii participanţi la proiect/
părinți)
-Stabilirea locului de desfăşurare
(pădure Adâncata/ Mihoveni/ Pătrăuți,
parc, curtea grădiniței)
-Identificarea titlului proiectului
-Completarea și trimiterea fișei de
înscriere câtre CCDG București
Activitate în pădurea Adîncata- 19
oct.2019

CCDG București
Ocolul
Silvic
Adîncata
Părinții
preșcolarilor

Elaborarea raportului de activitate din
cadrul programului mondial Leaf,
selectarea și atașarea de fotografii din
cadrul celor trei etape de lucru și
trimiterea ca și dovadă către CCDG
București- inițiator al Programului Leaf

CCDG București
Părinții
preșcolarilor

80

Luni: 14.10.2019- Educaţie pentru
sănătate şi sport
TEMA ZILEI: CU MÂNCARE
SĂNĂTOASĂ ȘI MIȘCARE...SĂ
VEZI CÂT VOI CREȘTE DE MARE!
10 activități

33
parteneri
instituţionali:
-Şcoala
Gimnazială ,,Miron
Costin’’ Suceava
-Cabinet Medical
Interșcolar
din
incinta
Școlii

Aprox. 350
copii
preşcolari

Lauric Laura
Codreanu
Estera

Nr. copii
implicați
50

Puncte tari
Oferirea posibilității copiilor de a
explora natura, de a lua contact direct
cu elementele naturale, de a se mișca,
de a se dezvolta pe multiple planurisocio-emoțional, dat fiind contextul
creat,
cognitiv
(formarea
de
reprezentări corecte, în raport cu
realitatea, învățarea multisenzorială,
formarea de grupe ( de frunze/ de
lemne, de conuri), , psihomotric,
lingvistic( formulare de mesaje
ecologice, repetare poezii / cântece de
toamnă), estetice etc.
Adaptarea la situația nou ivită a
învățământului online, respectiv
identificarea de soluții/ resurse
educaționale, sugestii de activități, în
așa fel încât s-a realizat menținerea
interesului copiilor față de tema
proiectului

-participarea în număr foarte mare a
copiilor la activităţile din cadrul
proiectului;
-implicarea părinţilor şi a altor
parteneri educaţionali în derularea
activităţilor proiectului;
-încheierea de noi parteneriate,
reînnoirea unor parteneriate expirate

Puncte
slabe
-

Imposibilitat
ea de
a
explora în
mod direct
natura/
pădurea din
cauza
situației de
urgență, care
a
interzis
deplasările
din
afara
locuințelor
fără
un
motiv
întemeiat
mici
neconcordan
ţe
între
tematica
zilei
şi
activităţile
desfăşurate
- în câteva

Gimnaziale ,,Miron
Costin’’ Suceava
-Cabinet Medical
din incinta unitățiiasistent
medical
Filip Ligia
-Cozonac
Bujor
SRL
-Parcul
de
Agrement Tătărași
Suceava
-S.C.
“Grande
Bucovina”
-Cabinet
Stomatologic
Healthy Smile
-Clubul
Sportiv
Municipal Suceava
-SC
Natanael
Industries SRL
-Colegiul
de
Artă”Ciprian
Porumbescu”
Suceava
-CFR Burdujeni
-Muzeul Bucovinei
Suceava- Cetatea de
Scaun,
Muzeul
Satului Bucovinean,
Muzeul de Științe
ale Naturii Suceava,
Muzeul de Istorie
-Observatorul
Astronomic
Suceava din cadrul
USV
-Fabrica Mopan
-Inspectoratul
pentru Situații de
Urgență ,,Bucovina
’’ Suceava
-Serviciul Județean

-caracterul
nterd şi divers al
activităţilor propuse şi
nterdisci
desfăşurate în cadrul proiectului;
-caracterul
nterdisciplinary
al
activităţilor derulate;
-valorificarea ideilor, creativităţii şi
imaginaţiei copiilor şi a părinţilor;
-exersarea
şi valorificarea unor
înclinaţii, aptitudini şi capacităţi ale
copiilor;
- temele propuse au răspuns
necesităţii de cunoaştere şi acţiune
ale copiilor
- realizarea de finalităţi cu rol de
resurse educaţionale
-promovarea imaginii unităţii în
comunitate, mass- media locală şi în
rândul părinţilor
- reînoirea unui număr mare de
acorduri de parteneriat
- articol publicat în presa locală –Crai
Nou din 01.11.2019- Hai la grădi, dar
ALTFEL!
- Portofoliul proiectului
- Slide-uri Power Point cu fotografii
din
timpul
derulării
activităţilor,Paginile zilelor
-feedback pozitiv din partea copiilor
și a părinților în urma aplicării și
centraizării
chestionarelor
de
evaluare a programului

cazuridepășirea
orei
de
reîntoarcere
la grădiniță,
stabilite cu
părinții, fapt
care a dus la
așteptare din
partea
acestora

de
Ambulanță
Suceava
-Grădina Zoologică
Ilișești
-Mănăstirea
Dragomirnei
-Biblioteca
Municipală
I.G.
Sbiereasecția
nterdi și secția
Burdujeni
-Aeroclubul
Teritorial SuceavaSalcea
-S.C.
ICAM
(
Asociația
Internațional
Christian
Aid
Ministries )
-Mc
Donald’s
Suceava
-Centrul Cultural
Bucovina Suceava
-Florăria
Crystal
Burdujeni
G.P.P.
ABC
Suceava
- Ocolul Silvic
Adâncata
-Pepiniera Silvică
Salcea
-Școala Gimnazială
Jean Bart Suceava
-Centru de echitație
Equestrian Dreams
Mitocu
Dragomirnei
-Stupina de albineapicultor
Ionel
Havriștiuc
-Trupa de teatru de
actori Hai-Hui

-Asociația
părinților ,,Prietenii
lui Țăndărică’’
-Redacția Crai Nou

SNAC,,Și ce
dacă sunt
mic? Eu
vreau să
mă
implic!’’

Național

Lauric Laura

Marți: 15.10.2019-Educaţie civică/
pentru cetăţenie democratică
TEMA ZILEI: NE PLIMBĂM,
VIZITĂM ȘI LUCRURI
INTERESANTE AFLĂM!
13 activități
Miercuri: 16.10. 2019- Educaţie
estetică
TEMA ZILEI: SUNTEM COPII
TALENTATI, DE ARTĂ
INTERESATI!
6 activități
Joi- 17.10. 2019 – Educaţie culturalartistică
TEMA ZILEI: ,,EMOȚIE ȘI
BUCURIE LA CEAS ANIVERSAR’’
4 activități
Vineri-18.10.2019- Educaţie pentru
mediu
TEMA ZILEI: ,,MICII ECOLOGIȘTI
ÎN ACȚIUNE’’
7 activități
Săptămâna legumelor și fructelor
donate
(25.11-29.11.2019)
Responsabili Lauric Laura
Onesim Maria

Centrul Şcolar de
Educaţie Incluzivă
Suceava

91 de
preşcolari
din cele 14
grupe

-50 pachete individuale donate
copiilor din clasele primare
(cuprinzând:
1 borcan dulceaţă, 2 nuci, 8 mere, 6
portocale, 1 banană. 1 eugenie, 1 corn
cu ciocolată, 1 ciocolată mare, 1
prăjiturică Barnie, 5 bomboane, 1
pate)
- 48 borcane diverse cu fructe/
legume conservate (borcane,
conserve) donate la bucătăria CSEI
Suceava
- 160 kg fructe/ legume proaspete
(mere, portocale, kiwi, varză, cartofi,
ceapă, dovlecei, morcovi,, ardei,) , 1

-

sticlă ulei, 1 pungă făină, 4 pungi
paste, 2 pungi fasole, 1 cutie de 5 l de
suc de mere donate la bucătăria CSEI
Suceava
Dec.2019
Shoe Box- Cadoul din cutia de pantofi
Înlocuit cu activitatea Un licăr de
speranță în prag de sărbătoare
Responsabili: Alecsa Iuliana
Leucă Brîndușa
ianuarie 2020
Ziua Internațională a cititului împreună
Prof. Apetrei Ecaterina
Ed. Nițu Maria

Februarie 2020

-

-părinţii
preşcolarilor de la
G.P.N. Ţăndărică
Suceava
-doamnele
învățătoare de la
CSEI Suceava
-prof.
Anuței
Gabriela- CJRAE
Suceava/ logoped la
G.P.N. Ţăndărică
Suceava

-50
preşcolari
din cele 2
grupe
conduse de
Apetrei
Ecaterina
și
Nițu
Maria

-

-

Etapa 1- informarea copiilor și
părinților din cele două grupe ale
doamnelor educatoare organizatoare
cu privire la tema activității
Etapa2- Colectarea din partea
preșcolarilor din cele 2 grupe a câte o
carte din partea fiecăruia csau a celor
doritori să doneze- activitatea având
caracter voluntar
Etapa 3- Desfășurarea activității,
cuprinzând
crăsfoirea/
citirea/povestirea cărților donate,
după care trimiterea cărților ca și
cadou către copiii de la CSEI
NUMĂR COPII BENEFICIARI:
50 copii de la CSEI Suceava
NUMĂR CĂRȚI DONATE: 50
cărți
-

Implică-te și donează un zâmbet
sănătos!
Codreanu Estera
Manolache Alina
martie 2020
Un gând bun și un gest din suflet
pentru bătrâni
Prof. Lauric Laura

Etapa de pregătire a materialelor
necesare desfășurării activității
-Etapa propriu-zisă de lucruconfecționare mărțișoare de către
copii
-Etapa de distribuire a mărțișoarelor

-

Activitatea
nu s-a
realizat

Apariția
pandemiei
încă de la
finalul lunii
februarie,
începutul

de către preșcolari către persoanele
vârstnice întâlnite pe stradă/ în
instituțiile din cartier
-formarea în rândul preșcolarilor a
unor comportamente prosociale,
menite să ducă la dezvoltarea
sentimentelor de apreciere, respect,
sensibilitate,
empatie
față
de
persoanele vârstnice;

Prof. Ionel Maria

Să citim
pentru
mileniul
III

Național

Manolache
Alina

1.,,Cine are carte, are parte”- lansare de
proiect
2.,,Drumul și viața cărților”
3. ,,Magia poveștilor de altădată”

1.,,Mihai Eminescu,poetul românilor”
.,,Pe urmele lui Eminescu”
2.,,Poftiți în împărăția cărților”
3. ,,Mărțișorul literaturii române – Ion
Creangă”

-Părinții
preșcolarilor
-Reprezentanți ai
Bibliotecii
Bucovinei I. G.
Sbiera Suceava

380
preșcolari
de la
grupele din
unitate

-Părinții
preșcolarilor
-Reprezentanți ai
Bibliotecii
Bucovinei I. G.
Sbiera Suceava –
bibliotecar - Țăranu
Sanda

380
preșcolari
de la
grupele din
unitate

- îmbogățirea fondului de carte al
fiecărei grupe, al bibliotecii grădiniței
- stimularea interesului pentru lectură
- dezvoltarea parteneriatului grădiniță
– familie și grădiniță – Biblioteca
Bucovinei I.G.Sbiera SV
-conștientizarea mesajului vorbit/scris
-apropierea copiilor de carte
-extinderea sferei de cunoștințe cu
privire la viața și activitatea
scriitorilor români: Mihai Eminescu,
Ion Creangă, etc
-familiarizarea copiilor cu mediul
unei librării, biblioteci
-cunoașterea modului de utilizare,
păstrare, împrumutare a cărților

lunii martie,
și totodată a
interzicerii
din partea
IȘJ Prin
adresă a
desfășurării
activităților
în afara sălii
de clasă a
necesitat o
regândire a
derulării
activității,
alegându-se
varianta cea
mai sigură
pentru
sănătatea
tuturor celor
implicațicopii/
părinți/educa
toare/
bătrâni
-

-cunoașterea/ recunoașterea unor
opere ale scriitoriilor români
-implicarea în procesul creativ și
ludic al interpretării dramatice a unor
opere
-exersarea tehnicilor de comunicare
(verbală, nonverbală și paraverbală)
-exersarea răbdării în timpul audierii
unei povești, în special pentru grupele
mici
-trezirea interesului pentru cărți și
pentru citit
KALOKA
GATHIA
Armonie
prin
mișcare

național

Botez
Antoaneta

-”Armonie prin mișcare” – elaborarea
și lansarea proiectului la nivelul
grădiniței
- distribuire de flyere – prof Botez A

-profesori
-părinți

-grupe
mari și
mijlocii

-”Campionii”- concurs sportiv
intergrădinițe

-cadre didactice de
la GPP 1-2-3

65 copii

-foarte bună organizare a activității
-anticiparea activității prin consultări
reciproce cu cadre did de la GPP
-spațiu corespunzător jocului și
mișcării

- profesori de dans
-coregraf
-cadre didactice
Părinții
preșcolarilor

-grupă
mare și
mijlocie
Toți copiii
grupei

- resurse materiale suficiente și
specifice activității

- prof. Botez A, Ionel M.
-”Dii, dii, dii căluțul meu!”
-ed. Sahlean A, Alecsa I, Botez A
„Bulgărașul de zăpadă”
Prof. Leucă Brîndușa

-practicarea jocurilor pe zăpadă de
către toți copiii grupei

-interes
diminuat din
partea unor
profesori de
a implica
copiii în
activitățile
proiectului
-număr
foarte mare
de copii
participanți
la activitate

-practicarea
neorganizată
a jocurilor
din cauze
obiective:
lipsa zăpezii,
program de
vacanță sau
frigul prea
mare pentru
copii, teama
părinților de

Cadre didactice,
părinți, școlari

150 copii

-activ. desfășurată încurte grădiniței
și în sala de joc și mișcare
-dorința copiilor de a participa la
jocuri organizate, la întreceri cu
caracter sportiv

Cadre didactice,
părinți

60 copii

,,Nevoile copiilor noștri’’

-

-

identificarea copiilor care folosesc cu
precădere piciorul și mîna stângă în
activitățile zilnice
-Stimularea ambidextriei
-

Ajutoarele lui Moș Crăciun
Resonsabili : Lauric Laura/
Ionel Maria

Părinții copiilor

„Și noi suntem artiști” Marținiac
Rodica, Botez Antoaneta - concurs,
prezentare program artistic cu ocazia
comemorării marelui poet Mihai
Eminescu: recitare de poezii, intonare
de cântece, prezentare mini-scenete pe

părinții copiilor

Aproximat
iv 100 de
preșcolari
voluntari
care au
donat
55

,,Campionii veseliei”
Prof. Ionel M.
Ed. Onesim M.

,,Întrecerea stângacilor”
Prof.Lauric Laura
Prof. Apetrei Ecaterina
Suntem
prietenii
tăi

Instituțio
nal

Codreanu
Estera

Ajutorarea a 17 copii cuprinși în
proiect, după cum urmează: 6 copii
cu situație materială precară și 11
copii proveniți din familii
monoparantele
copiii au fost valorizați,și-au folosit
talentele, au fost implicați, apreciați,
s-au simțit bine, părinții s-au bucurat
de rezultatele obținute

a nu se
îmbolnăvi
copiii
-lipsa
obiectelor de
joc și
mișcare din
curtea
grădiniței
care să
stimuleze
organizarea
și
desfășurarea
de parcursuri
aplicative, a
jocurilor de
orientare

Nu s-a
realizat,
urmând a fi
recuperată
tema în luna
ianuarie
2020
-

au participat
doar copiii
de la 2 grupe

baza poeziilor lui Eminescu

Țăndăreii
la teatru

Instituțio
nal

Onesim
Maria
Lauric Laura

„O poveste în culori, e un zâmbet
printre nori” Leucă Brîndușa
- audierea unei povești terapeutice,
citită de un părinte/bunic/tutore
/educatoare
- teatru de păpuși

părinții copiilor

30

s-a întărit relația copii-părințigrădiniță

au participat
doar copiii
de la o grupă

„Mărțișoare cu mesaj” Onesim
Maria, Crăciun Maria
- ateliere de creație mărțișoare,
felicitări- cadouri cu dragoste pentru
părinți
Orașul Tabletelor

părinții copiilor

toti copiii

toți copiii au realizat mărțișoare
pentru părinții lor și și-au exprimat
dragostea față de ei, dăruindu-le

-

Părinții
preșcolarilor

205 copii

Adunată suma de 820 lei fonduri
extrabugetare

Povestea mărului buclucaș

Părinții
preșcolarilor

242 copii

Adunată suma de 967 lei –fonduri
extrabugetare

Neparticipar
ea tuturor
grupelor din
grădiniță
-

CAMPANII
Denumirea
Campaniei

Inițiator

Tipul

Grup țintă

Coordonator

Parteneri

Beneficii/
rezultate

Plant a tree for
peace- campanie
globală virtuală
23.09.2019

Learning about
Forest şi
Environemenet
Online

Internațional

380 preşcolari
din cele 14 grupe

Leucă Brînduşa
Alecsa Iuliana

Părinţi
ENO Environement
Online

Cumperi tu,
primesc și eicampanie de
responsabilitate
socială
1-30 09.2019

Organizaţia
Salvaţi copiii
Librăriile
Alexandria
Suceava

Naţional

Manolache Alina
Crăciun Maria

Librăriile
Alexandria Suceava

Împreună pentru
siguranța ta- 10

IȘJ Suceava

Județean

copii din
comunitatea
locală expuşi
abandonului
şcolar din cauza
lipsurilor
materiale şi
financiare
380 preșcolari ai
G.P.N.

Plantarea de copăcei în curtea grădiniţei
Marcarea Zilei Internaţionale a ONU pentru
pace
Creşterea responsabilităţii faţă de mediu şi
dezvoltarea sustenabilă
Manifestarea sentimentului de colegialitate,
de prietenie, al datoriei şi răspunderii, a
respectului, al umanismului prin
achiyiţionarea de rechizite pentru a susţine
costul rechizitelor unor copii expuşi
abandonului şcolar din cauza lipsurilor
materiale şi financiare

Lauric Laura
Codreanu Estera

Inspectoratul Școlar

Însuşirea şi respectarea de către preşcolari a
unor norme şi reguli privind siguranţa şi

Țăndărică,
distribuiți în 5
grupe mari, 5
grupe mijlocii și
4 grupe mici

pentru siguranță!campanie de
creștere a gradului
de siguranță a
copiilor în mediul
școlar și în
comunitate
16-20 sept 2019

Județean Suceava

Inspectoratul
Județean de Poliție
Suceava

Inspectoratul pentru
Situații de Urgență
Suceava

Cabinet medical

Polițist
proximitate

de

Colectivele
de
părinți din toate cele
14
grupe
de
preșcolari de la
G.P.N.
Țăndărică
Suceava

Săptămâna
omeniei- SĂ-L
AJUTĂM PE
LUCA! Campanie
umanitară

GPN Ţăndărică
Suceava

instituţional

Copilul Luca
din familia
Turcanu

Botez Antoaneta
Alecsa Iuliana

părinţi

securitatea personală
7 Activități derulate:
1.“Regulile de le vei respecta, în siguranță te
vei afla!”- convorbire după imagini cu copiii
și prezentarea Regulamentului Intern/
Regulilor grupei părinților în cadrul ședinței
cu părinții
Responsabili: Botez Antoaneta Manolache
Alina
2. “Cu iepurașul învățăm, cum să ne
comportăm, fără să deranjăm”- “Povestea lui
Lapinot”- poveste terapeutică
Responsabili: Leucă Brîndușa, Crăciun
Maria
3. “Cuvintele fermecate, de violență ne țin
departe”- prezentare de slide-uri cu imagini
sugestive pentru situații prielnice folosirii
diferitelor “cuvinte fermecate” și exersarea
lor prin jocuri de rol specific
Responsabili: Lauric Laura, Sahlean Aurelia
4. “Stop pe roșu, treci pe verde!”- Joc de
atenție și de recunoaștere și folosire corectă a
regulilor de circulație Responsabili: Onesim
Maria, Ionel Maria
5. “Copii, nu vă jucați cu focul!”- lectură
după imagini/ vizită la ISU-Responsabili:
Martiniac Rodica, Apetrei Ecaterina
6. “Am grijă ce mănâncă puiul meu!”lectorat pentru părinți/ distribuire fly-ere către
părinți (lista de alimente nerecomandate)/
întâlnire cu specialistul- asistent medical
Responsabili: Toate educatoarele
7.
“Prietenul
nostru,
polițistul
de
proximitate”- întâlnire cu specialistulResponsabili: Alecsa Iuliana, Codreanu
Estera
3220 lei donaţi mămicii lui Luca- Ţurcanu
Oxana pentru tratament

9-18.12.2019
Un licăr de
speranţă în prag
de Crăciun1-15 dec.20129

,,Săptămâna
Județeană a
Nonviolenței în
mediul școlarCampania
R.E.S.P.E.C.T”

Parohia Sfiinţii
Împăraţi
Constantin şi
Elena

judeţean

Copii orfani,
proveniţi din
familii
dezorganizate

Alecsa Iuliana,
Botez Antoaneta

IŞJ Suceava

Județean

-380 preșcolari
ai
G.P.N.
Țăndărică,
distribuiți în 4
grupe mari, 5
grupe mijlocii și
5 grupe mici

Prof. Alecsa
Iuliana- director
G.P.N.,,Ţăndărică”
Suceava

(27-31 ianuarie
2020)

Spune NU
cariilor!

G.P.N. Țăndărică
Suceava

Interjudețean

6153 preșcolari:
5747 copii din

prof. Lauric Lauraconsilier educativ/
coordonator
proiecte și
programe
educaționale G.P.N.,,Ţăndărică”
Suceava
Prof. Codreanu
Estera –
responsabil
comisia pentru
prevenirea și
eliminarea
violenței, a
faptelor de
corupție și
discriminării în
mediul școlar și
promovarea
interculturalității G.P.N.,,Ţăndărică”
Suceava
La nivel
interjudețean și la
nivelul grădiniței-

părinţi

-Inspectoratul Școlar
Județean Suceava
-Centrul Județean de
Resurse și Asistență
EducaționalăCJRAE
Suceavaconsiler
școlar
Vîrvara Daniela

Produse alimentare - 3 cutii
Articole de îmbrăcăminte- 13 sacoşe
Jucării-15 sacoşe
-produse de uz personal- 1 sacoşă
Rechizite- 2 sacoşe
Fructe-1 sacoşă
Dulciuri- 3 cutii şi 2 sacoşe
Cutii cadouri- 6 cutii
prevenirea agresivității și violenței în mediul
școlar prin exersarea comportamentelor și
atitudinilor civilizate, în mediul școlar și în
afara acestuia, astfel încât copiii să se
manifeste cu responsabilitate, să fie capabili
să-și gestioneze emoțiile, în deplină siguranță,
printr-o atitudine tolerantă, preventivă,
comunicând activ, asertiv și nonviolent

-Colegiul Național
,,Mihai Eminescu’’
Suceavaprof.
psihopedagog
Anuței Gabriela
-Colectivele
de
părinți din toate cele
14
grupe
de
preșcolari de la
G.P.N.
Țăndărică
Suceava

Cabinetul
Stomatologic
Healthy Smile

-facilitarea accesului copiilor la informaţie,
educaţie şi prevenţie în vederea respectării
unor reguli de igienă dentară şi a menţinerii

județul Suceava
-85 copii din
județul Botoșani
-225 copii din
județul Iași
-96 copii din
Republica
Moldova

(17-28 februarie
2020)

Un gând bun de
mărțișor

G.P.P. Gulliver
Suceava

Interjudețean

-391 cadre
didactice din cele
59 unități de
învățământ:
362 din județul
Suceava
-6 din județul
Botoșani
-16 din județul
Iași
-7 din Republica
Moldova
350 de preşcolari
ai grădiniţei
Ţăndărică

Prof. Lauric Laura

La nivelul unitățiiprof. Lauric Laura

(10.02.2020 –
6.03.2020)

Organizarea mediului educaţional
S-au realizat următoarele:
Puncte tari
-sectorizarea grupelor: artă, joc de rol, bibliotecă, stiinţă,
construcții;
- dotarea sectoarelor/zonelor cu materiale adecvate temelor
anuale, a proiectelor tematice
- amenajarea centrului tematic în funcţie de tema proiectului
- igienizarea permanentă a spaţiilor educaţionale

-Asistent
medical
Filip Ligia, părinții
preșcolarilor
-Cele 59 unități de
învățământ preșcolar
și primar din județul
Suceava,
județul
Botoșani,
județul
Iași și Republica
Moldova, care au
aderat la campanie și
s-au implicat în
implementarea
campaniei

-părinţi ai
preşcolarilor
-locatari ai
cartierului Burdujeni
sau alte persoane
întâlnite pe stradă, în
instituţiile din cartier

Puncte slabe
-Materialele de la zone nu sunt schimbate
în funcție de tema săptămânii - știință,
biblioteca, joc de rol
- Centru Nisip și apă nu se regăsește în
sălile de grupă sau este deschis foarte rar.

şi/sau îmbunătăţirii sănătăţii orale
-un număr impresionant de unități care au
aderat la campanie
-extinderea parteneriatului cu grădinița de la
Iași
-menținerea parteneriatului cu grădinița din
Republica Moldova
-promovarea campaniei și a grădiniței în mass
media Crai Nou din 5 martie 2020

Marcarea zilei de 1 Martie prin distribuirea de
mărțișoare confecționate în scopul formării în
rândul preșcolarilor a unor comportamente
prosociale, menite să ducă la dezvoltarea
sentimentelor de apreciere, de respect a
comunităţii faţă de ideea de a dărui, de
sensibilitate, de empatie a preşcolarilor

Măsuri ameliorative

- decorarea spaţiilor în funcţie de evenimente sociale,
anotimpuri, acţiuni întreprinse
- procurarea de jucării, materiale didactice, auxiliare pentru
preşcolari
- îmbogățirea fondului de carte al bibliotecii fiecărei grupe

II. RESURSE UMANE
II.1. Date statistice privind efectivele de preșcolari
-

-

În anul şcolar 2019-2020, Grădiniţa cu Program Normal „Ţăndărică” funcţionează cu un număr de 384 preşcolari cuprinşi în 14 grupe omogene,
după cum urmează : 5 grupe mari cu 136 copii, 5 grupe mijlocii cu 126 copii şi 4 grupe mici cu 122 copii. 10 grupe de preşcolari funcţionează în tura
de dimineaţă şi 4 grupe în tura de după-amiază, fapt ce împiedică obţinerea autorizaţiei DSP. Preşcolarii instituţiei provin din circumscripţia şcolară
arondată grădiniţei ( 370 ), din alte zone ale oraşului ( 14 ) şi din localităţile limitrofe ( Adâncata, Plopeni, Salcea, Mitoc). Solicitările numeroase
venite dinspre părinţi fac ca instituţia să fie cu un număr mult mai mare de preşcolari decât prevede legea educaţiei. Drept urmare, numărul de copii

a avut o tendinţă ascendentă pe parcursul anului școlar, planul de școlarizare aprobat de IȘJ pentru acest an școlar depăşindu-se cu:
3,78% capacitatea grădiniţei, respectiv numărul maxim de copii prevăzut de lege cu 37,14%.
Anul şcolar 2019-2020 a debutat cu organizarea internă a resurselor umane privind:
constituirea grupelor după criteriul continuităţii şi al nivelului de vârstă – 14 grupe (4 gr. Mici, 5 gr. Mijlocii, 5 gr. Mari) – 375 copii la
început de semestru – 383 în SIIIR la sfârşit de semestru I, 384 la sfârșitul anului școlar;
Grupa mică
122

Grupa mijlocie
126

Grupa mare
136

Total preșcolari
384

II.2. Informații privind personalul instituției
NR.
CRT.
1

-

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

GPN „Ţăndărică” Suceava

TOTAL PERSONAL

PERSONAL
DIDACTIC

PERSONAL
NEDIDACTIC

21

14

5

PERSONAL
DIDACTIC
AUXILIAR
2

Repartizarea personalului didactic la grupe a respectat principiul continuităţii, complementarităţii profesionale şi atitudinale, care să aibă
impact pozitiv asupra copiilor, iar în repartizarea preşcolarilor s-a avut în vedere criteriul de vârstă cronologică şi mentală .

În semestrul I statul de personal a fost completat cu 1 normă îngrijitor

-

STRUCTURA PERSONALULUI DIDACTIC LA 1.09.2019
Nr.
personal
didactic
14

Nr.
personal
didactic
titular
14

profesor

grade didactice
Debutante Definitiv grad II

specializări
institutor educatoare

9

0

5

0

3

1

grad I

nr. cadre did. cu performanţe în activ.
didactică/ ştiinţifică

10

7 gradaţi – 50%

STRUCTURA PERSONALULUI DIDACTIC ANGAJAT PE CATEGORII DE VÂRSTĂ ŞI VECHIME ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT EXISTENT LA
01.09.2019
NR.
CRT.

1.

TOTAL
PERSONAL
DIDACTIC
14

2025

2530

CATEGORIA DE VÂRSTĂ
30- 35- 40- 45- 5035
40
45
50
55

2

3

1

PESTE
55

05

5-10

8

3

1

10-15

15-20

TRANŞA DE VECHIME
20-25

PESTE 25

1

9

Formarea continuă
Activitatea de formare continuă a cadrelor didactice s-a desfăşurat pe mai multe paliere : la nivelul instituţiei de învăţământ, la
nivelul mai multor instituţii, prin sesiuni, simpozioane, cercuri pedagogice, seminarii, întâlniri de proiect.
La nivelul instituției - Comisia metodică
Nr.
crt.

Activiăți desfășurate

1.

“Noul curriculum pentru
educația timpurie pe înțelesul
tuturor”
Analiza activității comisiei
metodice pe anul școlar 2018
-2019;

Orizont
temporal
Septembrie

Echipa
responsabilă

Puncte tari

-Director;
-Responsabil
cerc -S-a evidențiat preocuparea pentru studierea
pedagogic;
și aprofundarea noului curriculum;
-Responsabil comisie
metodică;

Puncte slabe

2.

3.

Prezentarea
planului
managerial
al
comisiei
metodice;
Prezentarea
tematicii
întâlnirilor comisiei metodice
pentru anul școlar 2019 2020;
Prezentarea
Calendarului
preșcolar
(
activități
metodice, sesiuni județene de
comunicări
și
referate,
competiții, etc.);
Dezbateri, propuneri, puncte
de vedere, comunicări;

„Strategii de stimulare a
abilităților matematice la
vârstele timpurii” –

-Elaborarea și prezentarea materialelor;
Octombrie

Noiembrie

Responsabil comisie
metodică

Toate cadrele
didactice

-Organizarea Dosarului comisiei;

-Participarea 100% a cadrelor didactice în
elaborarea unor scenarii/ secvențe de
activitate pe tematica cercului;
-Prezentarea unor idei interesante, strategii
didactice, jocuri, maniere de abordare
ludică a activității în concordanță cu
tematica propusă;
În organizarea activității
cercului pedagogic s-au
evidențiat
carențe
în
-Material teoretic corect întocmit, cu cunoștințele metodice și de
informații suficiente și esențiale, cu parte aplicare a acestora în
practică ilustrată și explicitată;
proiectarea și susținerea
unei activități la grupă din
partea unor cadre didactice;
-Repetarea cu preșcolarii a
unor secvențe ale activității
anterior susținerii acesteia
sau chiar a scenariului
integral, întărește succesul
în prezentare, dar ia din
spontaneitatea și farmecul
demersului didactic, atât în
ceea ce privește maniera de
-Activitate demonstrativă reușită;

4.

„Învățarea numerației prin
jocuri și activități care
dezvoltă
și
antrenează
abilitățile matematice ale
copiilor;

Decembrie

-Activitate
demonstrativă
=Apetrei Ecaterina;
- Material teoretic =
Codreanu Estera;

lucru și stilul educatoarei
cât și în acțiunea și feedback-ul copiilor = se
transformă într-o activitate
monotonă, lineară, vizibil
regizată.
5.

6.

Proiectarea
tematicăactivitate de anticipare și
pregătire
a
activității
didactice”

”Învățarea stimulativă bazată
pe dezvoltarea abilităților
motrice/ abilități tactile,
motorii, dexteritate și viziune
spațială”

Luna
februarie

Toți membrii
comisiei metodice

Leucă Brîndușa

-elaborarea și prezentarea unei sugestii de
activitate;

Luna aprilie

Director
Toate cadrele
didactice

-prezentarea Programului județean și a
recomandărilor ISJ, a planului de
intervenție la nivelul unității școlare în timp
util, explicativ, ușor de înțeles ;
-studierea documentelor de către toate
cadrele didactice și punerea in aplicare în
conformitate, cu succes,

Luna mai

Toți membrii
comisiei metodice

Luna martie

7.
„Reglementarea activității
didactice în mediul online”

8.

9.

„Disciplinele opționale –
instrumente didactice pentru
valorificarea
maximă
a
potențialului preșcolarilor și
îmbogățirea
experiențelor
acestora în vederea propriei
dezvoltări”;
„Proiectarea suport, ca
resursă necesară desfășurării
activității online;

-atelier de lucru, pe nivele de vârstă, a
planificării săptămânale și a câte unui
model de proiect didactic – expresie a
capacității de proiectare
didactică a
membrilor comisiei metodice;
-activitate care a întărit echipa și spiritul de
competiție;

Luna iunie

Toți membrii
comisiei metodice

-elaborarea de miniprograme pentru
activitățile opționale, după noua structură
de concepere și redactare;
-opționale foarte bine elaborate, variate,
transmise în termen;

-sugestii de elaborare a planificării
săptămânale interesante, diverse, pliate pe
specificul vârstei și particularitățile grupei
de copii și a grupului de părinți ;

Această activitate trebuia
desfășurată sub formă
demonstrativă,
cu
preșcolarii;

La nivelul mai multor instituții
Modalitatea
de dezvoltare
prof.
Cursuri
formare
continuă

Instituția organizatoare
 Univ.
,,Babeș Bolyai”-Cluj Napoca

 IȘJ Suceava

 IȘJ Suceava/
Asociația Multiculturală de
Psihologie și Psihoterapie
București





U.S.V.+ CCD Suceava

MEC+ISJ Suceava

Tematica abordată
 ,,Management și
comunicare
în instituțiile educaționale”

 ,,Tehnici de - variante
inedite, aplicabile,eficiente”
– în cadrul Conf. Înv.
preșcolar
 ,,Comunicarea cu copilul și
efectele disciplinării pozitive”

 ,, Evaluarea pentru
învățare ; ce evaluăm?de ce și
cum?=wordkshop

 ,, Bazele formării pentru
profesia didactică- destinat cadrelor
didactice debutante din învățământul
preșcolar

Cadre didactice
Nr.
participante
credite/ore

Orizont de
timp

Alecsa Iuliana
Leucă Brândușa
Ionel Maria
Borza Oana
Țabrea Cristina

30 CPT

7.11. 17.12.2019

Botez
Antoaneta

6 ore

28.10.2019

6 ore

1.11.2019

Lauric Laura
Botez Antoaneta
Leucă Brîndușa
Apetrei
Ecaterina
Ionel Maria
Codreanu Estera
Nițu Maria
Buciuleac Olga
Manolache
Alina
Lupașcu
Viorica

24.02.2020
Leucă Brîndușa
Botez
Antoaneta
Lauric Laura

24 ore

30.017.02.2020

Obs.

Cerc
pedagogic

Simpozioane/
Schimb
experiență

 G.P.N.,,
Țăndărică” Suceava
 G.P.P. Nr.18 Iași

 Editura Edu –
Asociația Educrates- Tg. Mureș

Conferințe



G.P.P.,,Prichindel”
Suceava



ISJ – Iași

 IȘJ Suceava /
Univ.,,Ștefan cel Mare”
Suceava

 IȘJ Suceava /
Șc. Gimnazială Pătrăuți

 ,,Rolul jocului în însușirea
numerației”
Activitate demonstrativă – Apetrei
Ecaterina
 ,, Metode de valorificare și
promovare a elementelor de cultură
organizațională”

Toate cadrele
didacice

Alecsa Iuliana
Leucă Brândușa
Lauric Laura
Marținiac
Rodica

28.11.2019

8 ore

9.11.2019

 ,, Educratis”

Alecsa Iuliana
Botez
Antoaneta
Lauric Laura
Codreanu
Estera

20.12.2019



Leucă Brîndușa
Lauric Laura
Botez
Antoaneta
Alecsa Iuliana
Ionel Maria

8 .02 2020

Simpozion Național ,,
Educația copiilor sau cum se
dezvoltă, jucându-se”

 ,,Simp. Naț. ,, Practici
educaționale de succes în educația
timpurie” – publicație
 ,,Jocul….la puterea
educației”

 ,,Pronioting Inovation
throngh

Botez
Antoaneta
Alecsa Iuliana
Botez
Antoaneta
Leucă Brândușa
Lauric Laura
Codreanu
Estera
Nițu Maria
Ionel Maria
Alecsa Iuliana
Lauric Laura

6 ore

3.12.2019

10.10.2019

The development of creatiovitnyand
imagination”
 Univ.,,Ștefan cel
Mare” Suceava

 IȘJ Suceava







Sesiuni de
comunicări

Alecsa Iuliana
Botez
Antoaneta

 ,,Conferințele învățământului
preșcolar- anulV, seria a Va”

Leucă Brîndușa

Șc. Gimnazială nr.10
Suceava

 Conferință Europeană,,
Steam-abordări didactice inovative”

Leucă Brîndușa
Codreanu
Estera

ISJ Suceava

 ,, Conferința regională ,,
Siguranță și nonviolență în mediul
școlar”
 ,, Jocul și joaca – roluri și
impact în preșcolaritate”

Șc. Gimazială Șerbăuți



Sesiune
Județeană ,,Învățarea
senzorială”

22.10.2019

1.11.2019

 Seminarul Național ,, Parteneriat în educația pentru mediul
înconjurător”

CCDG București

 IȘJ / G.P.P.
,, Trichi Richi” Suceava



 ,,Educație timpurie –
Dezvoltarea competențelor lingvistice
ale copiilor de 2 – 6 ani prin activități
ludice”

28.09.2019

Codreanu
Estera
Botez
Antoaneta
Leucă Brîndușa
Lauric Laura
Sahlean Aurelia

Buciuleac Olga
Codreanu Estera
Leucă Brîndușa
Lupașcu Viorica

29.02.2020

14.02.2020
13.12.2019

Feb. 2020

Publicații/
Studii/
Lucrări

 Grădinița SadicRepublica Moldova
 Asociația Artă și
viață –Galați
 Editura Edu –
Asociația Educrates- Tg. Mureș

 IȘJ / G.P.P.
,, Trichi Richi” Suceava







G.P.P. ,,Prichindel”
Suceava

Șc. Gimnazială nr.10
Suceava
Editura Olimpus ISSN
Galați

 ,,Contribuția copilului la
îmbogățirea mediului educațional”
 ,,Toamna inspiră și
dăruiește”
 ,, Educratis”

 ,, Jocul și joaca – roluri și
impact în preșcolaritate”

 Simpozion Național ,,
Educația copiilor sau cum se
dezvoltă ,jucându-se”- ,,Fericirea se
învață în copilărie”
- ,,Exemple de jocuri pe
fiecare din cele cinci domenii ale
dezvoltării”
- ,,jocuri pentru dezvoltarea
coeziunii grupului de copii în
grădiniță”

Lauric Laura

29.10.2019

Lauric Laura

30.11.2019

Alecsa Iuliana
Botez
Antoaneta
Lauric Laura
Codreanu
Estera

20.12.2019

Botez
Antoaneta
Leucă Brîndușa
Lauric Laura
Sahlean Aurelia

13.12.2019

Leucă Brîndușa
Lauric Laura
Botez
Antoaneta
Alecsa Iuliana
Ionel Maria

 Conferință Europeană,,
Steam-abordări didactice inovative”lucrarea ,, Lego Land,Steam Land”

Leucă Brîndușa
Codreanu Estera

 ,,Arta pentru cei mici” –
articol revista,, Educație artă și
cultură”

Leucă Brîndușa

8.02 .2020

29.02.2020



ISJ Iași



GPP,, Așchiuță”+ ISJ
Suceava



 ,,Simp. Naț. ,, Practici
educaționale de succes în educația
timpurie” – publicație

Botez
Antoaneta

10.10.2019

1.06 2020



,,Inovație,
creativitate ,performanță”

Alecsa Iuliana
Leucă Brîndușa
Buciuleac Olga
Apetrei
Ecaterina
Botez Antoaneta
Lauric Laura



Publicatii la Sesiune
Județeană ,,Învățarea
senzorială”

Buciuleac Olga
Codreanu Estera
Leucă Brîndușa
Lupașcu Viorica

Șc. Gimazială Șerbăuți
Feb. 2020

Exemple de bună practică



Comisia metodică a respectat, în mare parte, tematica propusă, în cadrul acesteia dezbătându-se teme de actualitate, alte aspecte/
noutăţi apărute în domeniul curricular prin scrisori metodice, note, alte documente;
Cadrele didactice au participat la activitatea cercului pedagogic unde s-au implicat atât în realizarea materialelor necesare – mape,
programe de activitate, referat, activitate demonstrativă, cât și în activitatea pe ateliere/ rezolvarea sarcinilor aplicaţiilor și în
dezbaterea temei cercului.

Puncte slabe
- Participarea la cursuri de formare a avut la bază în cele mai multe cazuri o motivaţie extrinsecă
- activitatea de inovare şi cercetare didactică minimă
- Slaba implicare în susținerea unor activități demonstrative la nivelul comisiei metodice;
- Lipsa unei monitorizări pe termen lung a cadrelor didactice care au susținut activități demonstrative și referate la cercul pedagogic și
cărora le vine rândul

III. RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE
În cursul anului şcolar 2019-2020 s-au efectuat plăţi în limita bugetului aprobat, către furnizori şi societăţi care au executat lucrări de
reparații, au efectuat diverse servicii, de la care s-au achiziționat diverse bunuri/ obiecte de inventar după cum urmează:
Bază materială
De la bugetul local
Capitol
Investiții

Reparații
Obiecte de inventar

Bunuri și servicii

Valoare facturi neachitate

Denumire
Continuare lucrare „Anvelopare clădire Grădinița cu
Program Normal „Țăndărică” Suceava”
Studiu de fezabilitate pentru „Amenajare curte Grădiniță
cu Program Normal „Țăndărică” Suceava”
Proiect tehnic pentru „Amenajare curte Grădiniță cu
Program Normal „Țăndărică” Suceava”
Lucrări de gletuire și văruire săli de clase, holuri
Reparații ale sistemului de supraveghere
Reparații ale sistemului de securitate
Rafturi pentru arhivă
Bunuri achiziționate și servicii prestate (servicii
informatice, materiale curățenie, furnituri, încălzire,
iluminat, apă, canalizare, servicii de furnizare telefonie și
internet, reînnoire semnătură digitală, reînnoire RCA
autoturism grădiniță, servicii de pază și protecție, naveta
cadre, etc.)
Facturi neachitate la 31.12.2019

Valoare
12.694 lei
10.000 lei
19.000 lei
27.013 lei
882 lei
1.059 lei
4.177 lei

49.060 lei

56.256 lei

Ianuarie – iunie 2020
Capitol
Investiții
Reparații

Denumire

Valoare

Studiu fezabilitate – Amenajare curte grădiniță
Proiect tehnic – Amenajare curte grădiniță
Lucrări de gletuire și văruire băi, casa scării
Reparații ale instalațiilor sanitare

10.000 lei
19.000 lei
21.000 lei
39.000 lei

Obiecte de inventar

Bunuri și servicii

Rafturi arhivă
Ștampilă unitate
Bunuri achiziționate și servicii prestate (servicii
informatice, materiale curățenie, furnituri,
încălzire, iluminat, apă, canalizare, servicii de
furnizare telefonie și internet, reînnoire
semnătură digitală, reînnoire RCA autoturism
grădiniță, servicii de pază și protecție, naveta
cadre, etc.)

4.177 lei
85 lei

75.243 lei

Fonduri extrabugetare
Comitete de părinți
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.

Denumirea grupei

Educatoarea

Suma donată

Grupa mare ,, Voiniceii’’
Grupa mare ,, Buburuzelor A„’’
Grupa mare ,, Ursuleţii’’
Grupa mijlocie ,,Fluturașii B’’
Grupa mijlocie ,,Fluturașii A’’
Grupa mică ,,Prinţişorii’’
Grupa mică ,,Piticot’’
Grupa mijlocie ,,Piticot B’’
Grupa mare ,,Steluțelor’’
Grupa mare ,,Florilor’’
Grupa mijlocie ,,Piticii’’
Grupa mijlocie ,,Buburuzelor A’’
Grupa mică ,,Albinuţelor A’’
Grupa mică ,,Albinuţelor B’’
Total

Alecsa Iuliana
Manolache Alina
Apetrei Ecaterina
Lauric Laura
Ionel Maria
Codreanu Estera
Leucă Brînduşa
Sahlean Aurelia
Botez Antoaneta

820 lei
542,24 lei
601,19 lei
776 lei
734,50 lei
1050 lei
573 lei
450 lei
493 lei
805 lei
1569,61 lei
543 lei
1076 lei
1057 lei
11090,54 lei

Onesim Maria
Nițu Maria
Lupaşcu Viorica
Buciuleac Olga

Materiale donate prin proces- verbal de la părinți: imprimante, cartuşe, topuri de hîrtie, jucării, cutii depozitare, video proiector,
biblioteci, bibliorafturi, pernuţe pt.zona bibliotecă, litere cu magneţi, unitate şi boxe calculator, toner, table magnetice, seturi mari
carioci, seturi vopsele pt. dactilopictură, seturi lipici, draperii, dosare, consumabile, jucării

Alte modalități de obținere a fondurilor extrabugerare (teatru de păpuși)

Sursa fondului
De la Asociația
părinților
Spectacole teatru de
păpuși
Donaţii de la părinţi

Denumire produse/obiecte
Organizarea deschiderii anului școlar Clownul Bobo
Orașul Tabletelor
Povestea mărului buclucaș
- Campania „Plant A Tree For Peace

Total

valoare
500 lei
820 lei
967 lei
620 lei
29107

IV. RELAȚII SISTEMICE COMUNITARE
IV. 1 Colaborarea cu părinţii – Comitetele de părinţi
Cel mai important parteneriat şi cel mai eficient l-a constituit parteneriatul cu familia care s-a materializat prin:
- acţiuni în cadrul proiectelor – „Școala altfel”, campanii
- acţiuni educative şi extracurriculare
- donaţi
- activităţi demonstrative
- de popularizare a activităţilor grădiniţei
- Plimbări tematice prin cartier, lecţii plimbare la Biblioteca IG Sbiera, Muzeul de Istorie al Bucovinei, Centrul Școlar Educație Incluzivă
Suceava, Piaţa Agroalimentară Burdujeni , Florăria Crystal, farmacii din cartierul Burdujeni, cabinet stomatologic, organizarea unor zile
de naştere a copiilor sunt activităţi la care au participat părinţii sau s-au desfăşurat cu sprijinul acestora.
În anul școlar 2019-2020 părinţii au fost antrenaţi la nivelul unităţii după cum urmează:
- s-au constituit comitetele de părinţi de la nivelul fiecărei grupe;
- a fost ales CRP
- s-au încheiat contractele educaționale cu părinții care și-au înscris copiii la grupa mică sau cei noi înscriși la celelalte grupe;
- săptămânal au avut loc activităţi de consiliere a părinţilor prin orele de dirigenţie;
- întâlnirile cu părinţii au dezbătut teme de interes pentru aceştia: sănătatea copiilor, dezvoltarea socio-emoţională, cunoaşterea
copilului cu particularităţile specifice vârstei preşcolare, etc.

-

au fost organizate serbări/ programe artistice cu preşcolarii la care au fost invitaţi părinţii: Ziua grădiniţei, carnavalul toamnei,
sosirea lui Moş Crăciun;
confecţionarea unor materiale didactice: costume pentru serbări, recuzită pentru jocuri de rol, carnaval, fotografii, materiale
pentru zona Bibliotecă – donare de cărți, ştiinţă;
organizarea unor drumeţii, vizite, muzeu, alte instituţii ale comunităţii;
susţinerea financiară a proiectelor educaţionale care s-au derulat;
donaţii de obiecte necesare în desfăşurarea întregului proces instructiv-educativ – fructe, legume, flori, etc;
Activități în parteneriat cu familia

Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

Tema/denumirea activității

”Din nou la grădiniță”

Mijloc de realizare a
activității

Nr. participanți
implicați
Parteneri externi

Festivitate de deschidere 385 copii,
oficială a noului an şcolar Părinți,
Primarul Municipiului
Suceava,
Preot
paroh
la
biserica ”Sf.C-tin și
Elena” ,
Consilieri
locali,
profesor CJRAE Sv.
,, Ţăndărică, la mulţi ani!’’
Program socio-cultural
Preşcolarii grădiniţei,
colectivul
didactic,
comitetele de părinţi
”Săptămâna legumelor și fructelor Colectare și donare de 91 copii și părinți,
donate”
legume și fructe
Prof, Raluca Pintilie,
coordonator SNAC,
Înv. Dana TcaciucCSEI Sv.
Prof.Anuței GabrielaCJRAE Sv.
”Azi plantez un copăcel”
Activitate practică de 370
copii,părinții
plantare
acestora

Puncte tari

Puncte slabe

-Marcarea în mod festiv a
debutului noului an școlar
Prin
organizarea
de
experiențe care presupun
joc,mișcare,relaxare

Sponsorizarea copiilor cu
diverse surprize
-sensibilizarea
implicarea părinților
copiilor cu privire
situația dificilă în care
află unii copii

și
și
la
se

-Marcarea
Zilei
Internaționale a ONU
pentru
pace,creșterea
responsabilității față de
mediu

5.

”Cumperi tu, primesc și ei!”

caracter Copii,părinți,
Director
marketing
„Alexandria
Librării”Sv.Cezar
Căilan
Program artistic
Părinţi şi preşcolarii
grădiniţei noastre
Activitate de voluntariat
Copii, părinți , bunici

-Implicarea părinților

6.

,,Am plecat să colindăm!”

7.

”Să-l ajutăm pe Luca”

8.

,, Spune NU cariilor!” –
Campanie Interjudețeană de
igienă dentară

Campanie de igienă
dentară

9.

,, Săptămâna Județeană a
Nonviolenței în mediul școlar Campania R.E.|S.P.E.C.T.”

Lectorat/jocuri/vizionări Preșcolarii grădiniței
imagini,etc

10.

,,Un gând bun de mărțișor”

Atelier de lucru de
confecționare a
mărțișoarelor

Implicarea unui nr.
mare de preșcolari ;
conștientizarea copiilor
cu privire la importanța
respectării unor reguli
de igienă orală
Practicarea în rândul
preșcolarilor a unui
comportament civic
nonviolent
Participarea unui nr.
mare de preșcolari

-

Campanie
social

cu

Preșcolarii grădiniței,
Asistent medical,
Cabinetul
Stomatologic
Healthy Smile

350 preșcolari
Părinții preșcolarilor
Locatari ai cartierului
Burdujeni,sau
persoane întâlnite pe
stradă

Promovarea
imaginii
grădiniţei în comunitate
Implicarea unui număr
mare de copii și părinți

Vulnerabilități
Părinții nu au avut inițiative pentru organizarea unor activități, lectorate, întâlniri cu specialiști

IV.2 Consiliul Reprezentativ al Părinţilor:
-s-au desfăşurat şedinţe cu părinţii la fiecare din cele 14 grupe de preşcolari, în cadrul cărora,s-au ales comitetele de părinţi. Preşedinţii celor
14 grupe au format CRP la nivelul unităţii de învăţământ, participând la o şedinţă pe unitate, în carul căreia a fost ales preşedintele CRP
( unul din cei 14 părinţi);
De-a lungul anului școlar, părinţii au fost implicaţi într-o serie de activităţi, cum ar fi:
 Din nou la grădiniță – festivitate de deschidere a anului școlar

 ,,Ţăndărică, La Mulţi ani!’’-activitate cultural-artistică şi de divertisment cu ocazia zilei grădiniţei
 ,,Festivalul Toamnei’’/ ,,Parada fructelor şi a legumelor’’-program artistic
 ,,Plant a tree for peace’’-activitate de plantare
 ,,Cadoul din cutia de pantofi”- activitate de binefacere
 Serbările dedicate sărbătorilor de iarnă
 Activităţile demonstrative/ ateliere de creație părinți – copii, pe semestrul I de la fiecare din cele 14 grupe de preşcolari
 Activităţi de consiliere şi suport educaţional pentru părinţi desfăşurate săptămânal, după un orar dinainte stabilit.
Comunicarea cu părinţii a fost realizată permanent prin: discuții informale, pliante, fly-ere, avizier, gazeta părinţilor, cutia de corespondenţă,
e-mail, telefon, facebook
Puncte tari - aprecieri
Implicarea părinților în realizarea activităților din cadrul campaniilor, activități de dotare, activități din cadrul proiectului SNAC, Școala
altfel;
Puncte slabe
Nu s-a desfășurat nici un curs pentru părinți prin proiectul „Educați așa”, deși sunt 5 instructori la nivelul grădiniței

-

IV.3. Parteneriate educaționale încheiate în anul școlar 2019-2020
Nr.
crt.

Instituția cu care s-a încheiat
parteneriatul

Perioada parteneriatului

Obiectul parteneriatului
(concurs, proiect, etc.)

1.

Romconcept International
Solutions
Școala Gimnazială ,,Miron
Costin” Suceava

2019- 2020

Concurs internațional ,,Formidabilii”

2019 - 2021

3.

Biblioteca
Bucovinei ,,I.G.Sbiera” Suceava

2019 - 2020

4.

Colegiul de Artă ,,Ciprian
Porumbescu”

nedeterminată

5.

Grădinița cu Program
Prelungit ,,Așchiuță” Suceava
Inspectoratul pentru Situații de

2019 - 2023

Activități educative și extracurriculare, cât și activități cu
caracter informațional, asistențial și aplicativ din cadrul
unor proiecte și programe educaționale
Activități educative și extracurriculare
Activități din cadrul programului național ,,Să citim pentru
mileniul III”
Activități educative și extracurriculare, cât și activități cu
caracter informațional, asistențial și aplicativ din cadrul
unor proiecte și programe educaționale
Colaborarea interinstituțională

2019-2021

Activități educative și extracurriculare, cât și activități din

2.

6.

Urgență ,,Bucovina” Suceava
Premier Restaurants România
McDonald’s DT Suceava
Florăria Crystal Suceava

7.
8.

2019 - 2020
2019 - 2021

cadrul unor proiecte și programe educaționale
Activități educative și extracurriculare, cât și activități din
cadrul unor proiecte și programe educaționale
Activități educative curriculare și extracurriculare, cât și a
unor activități de anteprenoriat, donații, sponsorizări
Activități educative și extracurriculare, cât și activități din
cadrul unor proiecte și programe educaționale

Universitatea ,,Ștefan cel Mare”
Observatorul Astronomic și
Planetariu Suceava
Muzeul de Istorie Suceava

2019 - 2021

11.

-Centrul Județean de Asistență și
Resurse Educaționale Ilfov
-Grădinița Nr.1 Pantelimon
-Editura Copilăria

2019 -2020

12

Editura EDU- Târgu Mureş

2019-2020

Proiect Utilizarea softului educaţional şi a manualului digital în
proceseul de predare-învăţare

13.

CJRAE Suceava

2019-2020

Nr.716/27.09.2019
Consiliere Vârvara Daniela

9.

10.

2019 -2021

Activități educative și extracurriculare, cât și activități din
cadrul unor proiecte și programe educaționale
Concurs ,,Happy- Primii pași spre școală”

V.MARKETING EDUCAŢIONAL
Promovarea imaginii unităţii în comunitate s-a realizat printr-o diversitate de activităţi de marketing educaţional, dezvoltate cu ocazia
unor evenimente ale grădiniţei: ziua grădiniţei, acţiuni în parteneriat cu alte instituţii furnizoare de educaţie, ISU, Biroul Poliției Rutiere,
SMURD, Librăriile Alexandria, Mc Donalds, Şcoala Gimnazială „Miron Costin” și „Jean Bart”, instituţii de cultură Biblioteca
Județeană I.G.Sbera, Muzeul de Istorie „Bucovina”, așezăminte de cult, participare la concursuri și competiții școlare, etc.

Nr. crt.

1.
2.

Activități realizate
(Elemente de promovare a imaginii in comunitate - extern,
intern - prin ambientul educational, alte elemente)
Plan operațional elaborat
Oferta educaţională promovată în rândul părinţilor în cadrul
şedinţelor organizatorice, cât şi afişată la gazeta părinţilor de la
intrarea copiilor

Puncte tari

Puncte slabe

Există dosar al comisiei care cuprinde
documente doveditoare ale activităților
Proiecte numeroase şi cu teme variate
ce vizează diferite domenii.

-

3.

Amenajarea permanentă a ambientului grădiniţei, atât pe holuri, cât
expoziții tematice pe holul grădiniței
şi în sălile de grupă
(intrarea copiilor) care au atras privirile
tuturor celor care ne-au trecut pragul.

4.

Activitatea de deschidere a anului școlar

5.

Activitatea din cadrul campaniei internaționale
,,Plant a tree for peace’’
Articol publicat în presa locală –Crai Nou din 26.09.2019-Grădinița
Țăndărică- promoter al activităților nonformale prin intermediul
campaniilor
Desfășurarea programului național Școala Altfel

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Chestionar de evaluare a activităților Școlii Altfel – aplicat
părinților
Articol publicat în presa locală –Crai Nou din 01.11.2019- Hai la
grădi, dar altfel!
Organizarea zilei grădiniței-,,Emoție și bucurie la ceas aniversar’’
Completarea panoului Performanţe
Desfășurarea de ateliere de lucru copii în echipă cu părinţii,
activități demonstrative
Serbări de Crăciun, finalizarea unor proiecte tematice prin carnaval,
program artistic, cu participarea directă a părinţilor, a altor parteneri
implicaţi
Găzduirea și organizarea cursului de formare- formator Sorina
Petrică

Pregătirea grădiniței cu toate spațiile
ei pentru primirea copiilor și a
părinților
Participarea primarului municipiului
Suceava la activitatea de deschidere
Mobilizarea excelentă a tuturor
părinților de la grupe

Număr mare de activități desfășurate
Număr mare de parteneri educaționali
implicați
Niciun părinte nemulțumit.

!!!Necesar a fi
realizat:
montarea unei
șine, respectiv
realizarea unei
cortine de
fundal

15.

Găzduirea și desfășurarea cercului pedagogic

16.

Promovarea imaginii grădiniţei în comunitate prin activităţi în
parteneriat cu diverşi factori educaţionali din comunitate.
Participări ale cadrelor didactice la sesiuni, simpozioane în cadrul
cărora au diseminat exemple de bună practică personale sau/şi din
grădiniţă . Publicarea de articole, studii, experienţe didactice în cărţi
de specialitate destinate cadrelor didactice
Campaniile umanitare desfășurate: Săptămâna fructelor și
legumelor donate, Un licăr de speranță în prag de sărbători,
Ajutoarele lui Moș Crăciun, Campania pentru Luca
O foarte bună integrare a preşcolarilor în ciclul primar conform
centralizatoarelor de la şcoli
Participarea reprezentanţilor administraţiei locale, a reprezentanţilor
părinţilor la şedinţele CA şi CEAC
Articol în Crai Nou- La mulţi ani, Românie!, 4 dec.2019
Activitate în parteneriat cu Biblioteca I.G. Sbierea Suceava cu
ocazia comemorării marelui poet Mihai Eminescu
Inițierea și coordonarea la nivel interjudețean a ediției a IV-a a
campaniei Spune Nu cariilor- atragerea a 58 de unități partenere din
județele Suceava, Botoșani, Iași și Republica Moldova
Publicarea articolului ,,Spune NU cariilor la ceas de bilanț’’ în Crai
Nou din 5 martie 2020
Participarea la campania interjudețeană Un gând bun de mărțișor
Participarea cadrelor didactice la Simpozion Național Prichindel,
Simpozion Internațional ȘCoala Gimnazială Nr 10, etc.
Participarea la concursul Penelul Fermecat și obținerea unor
rezultate foarte bune, dar și la alte concursuri specifice vârstei
preșcolare

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

Reactualizarea site-ului grădiniței
Realizarea paginii de facebook a grădiniței
Realizarea unui proiect de revizuire a ambientului

Feedback pozitiv din partea
participantelor

Scurtarea sem.II prin intervenirea
situației pandemiei a dus la scăderea
numărului de concursuri la care ar fi
putut participa preșcolarii, dată fiind
experiența anilor anterori

Unele rezultate
nu au venit încă

Elaborarea ofertei educaționale pentru anul școlar următor 20202021
Înscrierea cadrelor didactice la concursul Inovație, creativitate,
performanță
Participarea coordonatorilor de proiect Să citim pentru mileniul III
și Kalokagathia la sesiunile de prezentare a rezultatelor din cadrul
celor două proiecte
O foarte bună adaptare a tuturor cadrelor didactice din grădiniță la
cerințele specifice învățământului online, atrăgând respectul și
conștientizarea părinților față de meseria de educatoare și activitatea
din grădiniță
Păstrarea legăturii cu reprezentanții Consiliului Local și Primăriei,
CRP în CA/ CEAC prin intermediul tehnologiei moderne

31.
32.
33.

34.

Competiții

Performanţe ale grădiniţei în anul şcolar 2019-2020
Nr.
crt.

Denumirea concursului

1.

Formidabilii

2.

Timtim-Timy

3.

Jurnalul exploratorului
isteț
A ruginit frunza din vii

4.
5.
6.
7.

Natura inspiră și
dăruiește
Penelul fermecat
Penelul fermecat
Equinox
Total

Nivelul la care a fost
organizat
Instituţia
organizatoare
internațional/
RomConcept
internațional/Fundația
pentru Științe și Arte
Paralela 45 Pitești
național /Raio Press
județean/GPP Nr.23
Botoșani
internațional/ Asociația
„ Artă și Viață ”Galați
etapa pe grădiniță
local/ISJ
județean/ISJ

I

II

Premii obţinute
III

Menţiune

41

5

4

1

32

20

4

1

17

1

1

14

14

8

4

5

32
18
13
175

22
3
3
58

6
1
35

2

3
4
11

Speciale
De excelenţă

1. Deschiderea festivă a anului școlar, cu invitați, cu apariție în presă și facebook;
2. Diplomă de participare la Campania internaţională “Plant a tree for peace – 2019;
3. Participarea la campanii – „Fructelor și legumelor donate” – SNAC, Cadoul din cutia de pantofi”, Cumperi tu, primesc și
ei”, Un licăr de speranță de Crăciun, „10 pentru siguranța ta”, R.E.S.P.E.C.T. , Un gând bun de mărțișor, etc
4. Găzduirea cursului de formare „” – formator Sorina Petrică;
5. Organizarea cercului pedagogic
6. Finalizarea lucrării și plății pentru lucrarea de anvelopare a grădiniței
7. Inițierea și derularea Campaniei „Spune NU cariilor”
8. Valoarea fondurilor extrabugetare
9. Dobandirea titlului de unitate pilot pentru derularea unui număr de 2 proiecte educaţionale;
10. Organizarea și derularea Proiectului național „Școala altfel”
11. Completarea schemei de personal cu 1 normă îngrijitor;
Vulnerabilități
- neconcordanțe între datele raportate privind efectivele de preșcolari
- nerealizarea unei analize de nevoi de formare reale pentru toate categoriile de personal şi realizarea unor demersuri pentru a înscrie
salariaţii la cursuri în funcţie de trebuinţele identificate
- implicare defectuoasă în identificarea unor cursuri de formare în funcţie de nevoile identificate la nivelul colectivului
- revizurea/ regândirea ambientului educațional din sala de clasă
- realizarea unor lectorate, întâlniri cu specialiști a părinților, organizarea cursului „Educați așa”
- participarea la cursuri de formare a avut la bază în cele mai multe cazuri o motivaţie extrinsecă
- activitatea de inovare şi cercetare didactică minimă
- slaba implicare în susținerea unor activități demonstrative la nivelul comisiei metodice;
- lipsa unei monitorizări pe termen lung a cadrelor didactice care au susținut activități demonstrative și referate la cercul pedagogic și cărora
le vine rândul
- inezistența unui plan de dotare anuală (realizarea de către comisia de inventariere a celei privind ambientul educațional a unui plan de
dotare multianual)
- nu s-au adaptat întotdeauna conţinuturile abordate cu nivelul de dezvoltare al copiilor din grupă sau cu interesele de cunoaştere a acestora.
- nu se respectă întotdeauna etapele proiectării tematice – anunţarea din timp a părinţilor, întâlnirea cu specialistul, direcţiile de dezvoltare/
harta proiectului ilustrată, expusă în clasă;
- mediul educaţional al sălii de grupă nu reflectă prin materialele expuse tema care se abordează într-o anumită perioadă de timp
- în organizarea activității cercului pedagogic s-au evidențiat carențe în cunoștințele metodice și de aplicare a acestora în proiectarea și susținerea unei
activități la grupă din partea unor cadre didactice;

- interes scăzut pentru implicarea în activitățile proiectelor derulate la nivelul instituției, la care noi am hotărât să le derulăm- Să citim pentru
mileniul III, Kalokagathia, Copil ca tine sunt și eu;
- decizii la nivelul grupei împotriva a ceea ce s-a hotărât la nivelul instituției
– participare la teatrul de păpuși sau participarea la activități fără a ține seama de nivelul grupei – activitate la Muzeul de Istorie cu grupa
mică de ziua României fără documente de ieșire din unitate;
Fiecare an pentru preşcolar reprezintă o treaptă cucerită în ierarhia învăţării, din care cea mai mare contribuţie trebuie să aparţină
perseverenţei şi răbdării cadrelor didactice. Procesul de educare a copiilor de vârste mici, în grădiniţe, reprezintă o prioritate a sistemului de
învăţământ românesc, proces ce a suferit în ultimii ani schimbări majore, fundamentale, în raport cu concepţia filosofică a vremii, adaptat
experienţelor alternative a căror contribuţie este şi azi valorizată. Importanţa educaţiei preşcolare, ca un segment esenţial al sistemului de
învăţământ, este recunoscută şi subliniată, fiind invocate aspectele dezvoltării psihofizice, importanţa socializării timpurii şi a experienţelor
de învăţare dirijată.
Recunoaşterea deplină a rolului hotărâtor al preşcolarităţii pentru dezvoltarea potenţialităţilor individuale şi pentru pregătirea şi
integrarea socio-şcolară, a însemnat pentru colectivul didactic al grădiniţei preocupare pentru practicile educaţionale de instruire şi formare
ale preşcolarilor.
Educaţia de calitate este centrată pe clienţii şi beneficiarii serviciilor educaţionale. Toate organizaţiile depind de clienţii lor şi, ca atare,
trebuie să le înţeleagă nevoile curente şi de viitor, trebuie să le îndeplinească cererile şi să le depăşească aşteptările. Educaţia de calitate este
oferită de instituţii responsabile. Responsabilitatea socială devine fundamentul managementului calităţii la nivelul organizaţiei şcolare. Toate
instituţiile de educaţie, indiferent de statutul lor juridic, vor fi răspunzătoare, în mod public, pentru calitatea serviciilor educaţionale oferite,
iar statul, prin instituţiile abilitate de lege, este garantul calităţii educaţiei oferite prin sistemul naţional de învăţământ. Educaţia de calitate
este orientată pe rezultate. Rezultatele, înţelese în termeni de „valoare adăugată“ şi de „valoare creată“ sunt cele care definesc, cel mai bine,
calitatea şi excelenţa. Educaţia de calitate respectă autonomia individuală şi are la bază autonomia instituţională. Educaţia, la toate nivelurile
şi prin toate formele, va urmări dezvoltarea autonomiei individuale, a capacităţii de a lua decizii pertinente. Instituţiile de educaţie se vor
bucura de o autonomie sporită în elaborarea unei oferte educaţionale adecvate nevoilor individuale şi comunitare, autonomie
corespunzătoare creşterii răspunderii acestor instituţii pentru calitatea ofertei educaţionale. Educaţia de calitate este promovată de lideri
educaţionali. Liderii sunt cei care asigură unitatea şi continuitatea scopurilor şi a direcţiilor de dezvoltare a organizaţiei, ei creând şi
menţinând mediul propice pentru participarea la luarea deciziilor a tuturor celor interesaţi şi pentru realizarea obiectivelor organizaţionale.
Educaţia de calitate asigură participarea actorilor educaţionali şi valorizarea resursei umane. Oamenii sunt esenţa oricărei organizaţii. De
implicarea lor şi de dezvoltarea lor profesională depinde modul în care îşi folosesc competenţele în beneficiul organizaţiei. Educaţia de
calitate se realizează în dialog şi prin parteneriat cu instituţii, organizaţii, cu beneficiarii direcţi şi indirecţi de educaţie. Sistemul de asigurare
a calităţii nu este doar apanajul şcolii, întreaga comunitate educaţională fiind implicată în acest proces. Ca urmare, dialogul cu toţi actorii
educaţionali va fundamenta dezvoltarea educaţiei la nivel naţional şi local. Educaţia de calitate se bazează pe inovaţie şi pe diversificare. În
interiorul cadrului legal existent, vor fi stimulate abordările educaţionale inovative, originale şi creative, aplicarea celor mai noi rezultate ale
cercetării în educaţie şi a noilor metode şi tehnici de educaţie şi formare, introducerea noilor tehnologii de informare şi comunicare etc.

