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I. PREZENTAREA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21 (G.P.P. 21)
ŞI A COMUNITĂŢII DIN CARE ACEASTA FACE PARTE
I.1. Argument

Proiectul de dezvoltare instituţională (2018-2022) defineşte, în plan programatic,
identitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 21 din Iaşi, în contextul descentralizării
sistemului de învăţământ ce implică transferul autorităţii decizionale şi creşterea influenţei
comunităţii locale. Prezentul proiect de dezvoltare instituţională are un caracter anticipativ şi
valoare strategică, definind concepţii şi orizonturi clare pentru activitatea din cadrul grădiniţei
noastre. Acest proiect este rodul analizei şi al reflecţiei critice asupra situaţiei de fapt, explorează
şi valorifică efectiv resursele existente pentru atingerea obiectivelor propuse şi satisfacerea
nevoilor organizaţiei. Totodată, premisele proiectului au drept fundament rezultatele obținute ȋn
urma aplicării proiectului anterior de dezvoltare instituțională (2013-2018), ȋntre cele două
proiecte exstinând o legătură organică.
Proiectul de dezvoltare instituţională reprezintă o asumare a politicii şcolare a instituției,
componentele sale strategice şi operaţionale făcând din el o entitate aparte, irepetabilă. Fiind
destinat deopotrivă beneficiarilor interni și externi ai grădiniței, proiectul de dezvoltare
instituţională structurează ȋntr-o manieră strategică viziunea și activitatea managerială, asigură
coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung într-o serie de obiective pe termen mediu,
favorizează creşterea încrederii în capacităţile şi forţele proprii, asigură dezvoltarea personală şi
profesională, întăreşte parteneriatele din interiorul şi din exteriorul unităţii de ȋnvățământ şi
stimulează dezvoltarea ethosului grădiniţei.

I. 2. Context istoric, social, economic şi demografic
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 21 din Iaşi este situată la extremitatea de vest a
cartierului Alexandru cel Bun din municipiul Iaşi, situată pe strada Plăieşilor nr. 35 şi este
înconjurată de blocuri de locuinţe, construite între anii 1970-1980. Alte instituţii cu care se
învecinează grădiniţa noastră sunt următoarele: Biserica „Sfântul Toma”, Colegiul Economic
„Virgil Madgearu”, Grădiniţa cu Program Normal nr. 7 şi Centrul de zi „Prichindel”.
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 21 a fost înfiinţată în anul 1974. În perioada
comunistă, în clădirea grădiniţei a funcţionat şi o creşă. După 1995, o dată cu apariţia valului
demografic negativ, generat de numărul mare de avorturi din anii ’90, grădiniţa şi-a restrâns
activitatea, jumătate din clădire fiind închiriată Secţiei I de Poliţie Iaşi. Începând cu anul 2000,
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clădirea grădiniţei a intrat în numeroase programe de reabilitare şi modernizare susţinute
financiar de autorităţile locale. Sporul demografic pozitiv înregistrat în cartierul Alexandru cel
Bun în perioada 2000-2008, a determinat autorităţile să ia decizia de a realoca grădiniţei spaţiul
ce fusese închiriat Poliţiei Iaşi. După anul 2008, un rol important în reamenajarea sălilor de clasă,
în conformitate cu principiile educaţiei timpurii, precum și ȋn evoluția grădiniței l-a avut
asociaţia de părinţi.
În anul şcolar 2012-2013, grădiniţa îşi pierde, pentru prima dată în istoria ei,
personalitatea juridică. Începând însă cu anul şcolar 2013-2014, unitatea îşi recapătă
personalitatea juridică, fiind considerată una dintre cele mai mari şi reprezentative din oraşul
Iaşi. În prezent, unitatea de dispune de săli de grupă personalizate, de spaţii educaţionale dotate
cu mobilier adecvat, de o bogată bază materială şi didactică, de centrală termică proprie, dar și de
conexiunea la sistemul centralizat de ȋncălzire, de reţea Internet, de o curte amenajată cu spaţii de
joacă pentru copii, de un bloc alimentar modernizat, de un cabinet medical, precum şi de un
Centru de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare. Toate aceste resurse existente în oferta noastră
educaţională au atras, în ultimii ani, un număr mare de solicitări de înscriere ale copiilor în
grădiniţa noastră. Menţionăm că numărul solicitărilor depăşeşte anual capacitatea maximă de 200
de locuri, majoritatea părinţilor ce intenţionează să îşi înscrie copilul în grădiniţa noastră având
venituri medii şi studii superioare.

I.3. Contextul legislativ

-

Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011

-

Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/12.07.2005

-

Legea nr. 53/2003, reactualizată şi republicată în Monitorul Oficial nr.345 din 18.05.2011

-

Legea nr. 500/11.07.2002 (Legea Finanţelor Publice)

-

HG nr. 1534/2008 privind aprobarea standardelor de referinţă şi indicatorilor de
performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;

-

HG nr.21/2007 privind aprobarea standardelor de acreditare pentru autorizarea
unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a standardelor de autorizare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar;

-

O.M.Ed.C. nr. 5115/2015 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar;

-

O.M.Ed.C. nr. 4464/07.09.2000 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Învăţământului Preşcolar;

-

O.M.Ed.C. nr. 5233 din 01.09.2008 cu privire la aprobarea Curriculumului pentru
învăţământul preşcolar
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-

O.M.Ed.C. nr. 3850 din 17.05.2010 pentru aprobarea Standardelor privind materialele de
predare-învăţare în educaţia timpurie şi a Normativului de dotare minimală pentru
serviciile de educaţie timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani;

-

O.M.Ed.C. nr. 3851 din 17.05.2010 cu privire la aprobarea Reperelor Fundamentale în
Învăţarea şi Dezvoltarea Timpurie a copilului de la naştere la 7 ani;

Documente programatice:
-

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020;

-

Strategia Naţională de Acţiune Comunitară

-

Strategia naţională pentru educaţie timpurie

-

Strategia descentralizării învăţământului preuniversitar aprobată prin Memorandum în
Şedinţa de Guvern din 20 decembrie 2005;

-

Rapoarte asupra stării sistemului de învăţământ (la nivel naţional şi local);

-

Alte ordine, note, notificări, precizări, metodologii şi buletine informative emise de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi alte ministere;

-

Metodologii şi regulamente privind descentralizarea financiară şi administrativă

-

Proiectul de dezvoltare instituţională a Grădiniţei cu Program Prelungit nr.21 (2009/2013)

-

Proiectul de dezvoltare instituţională a Grădiniţei cu Program Prelungit nr.21 (2013/2020)

I.4. Cultura organizaţională şi climatul organizaţional
În urma analizei specificului culturii organizaţionale din grădiniţă, am ajuns la concluzia că
aceasta este caracterizată prin următoarele valori dominante (Hofstede, 2013):
-

ecartul puterii: managementul grădiniţei are în mod tradiţional un caracter oarecum
paternalist, fapt ce generează un anumit conformism social al angajaţilor în raport cu
directorul; pe de altă parte, există ȋn grădiniță și o tendință de micșorare a distanței față de
putere, tendință ce are la bază o atitudine civică ȋn formare.

-

colectivism: profesorii manifestă loialitate faţă de unitate şi urmăresc adesea realizarea
binelui colectiv, valorile grădiniţei (fericirea, bucuria copiilor de a învăţa, curiozitatea şi
încrederea) orientând comportamentul angajaţilor.

-

feminitate: pentru angajaţii grădiniţei este mai importantă calitatea vieţii, solidaritatea,
loialitatea şi starea de bine (well-being) atât a copiilor, cât şi a profesorilor; succesul unui
angajat într-un anumit domeniu este considerat drept relativ, iar conflictele sunt rezolvate
mai curând prin compromis şi negociere, decât prin competiţie de idei sau prin
confruntare de opinii; pe de altă parte, profesorii au manifestat în ultimii trei ani o
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tendinţă de a intra în competiţie, în special în ceea ce priveşte calitatea interacțiunilor
dintre partenerii de ȋnvățare;
-

evitarea incertitudinii: în general, angajaţii manifestă un grad redus de evitare a
incertitudinii, ei fiind dispuşi să abordeze noi provocări, ȋn special la nivelul practicilor
educaționale.

Cultura organizaţională vizează aspectul valoric şi elementele de stabilitate şi continuitate
(norme scrise şi nescrise, simboluri, valori). Climatul organizaţional, în schimb, se referă la
atitudinile, credinţele, opiniile şi sentimentele angajaţilor într-un anumit moment şi faţă de o
anumită problemă. În acest sens, putem afirma că în organizaţia noastră am identificat un nivel
ridicat de identificare a angajaţilor cu propria organizaţie, precum şi un nivel ridicat de satisfacţie
faţă de propria muncă, dar şi un nivel relativ mediu de implicare a angajaţilor în noi activităţi.
În aceste condiţii, conducerea grădiniţei a elaborat Regulamentul de Organizare Internă ce
cuprinde atât reguli, cât şi practici privind comportamentul şi relaţiile dintre partenerii
educaţionali din grădiniţă. Regulamentul de Ordine Internă cuprinde atât Ghidul Părinților, cât și
Ghidul Profesorilor, cele două documente reglementând relațiile cu beneficarii interni și cei
externi ai grădiniței. Totodată conducerea organizaţiei a elaborat Manualul Calităţii ce conţine
toate procedurile necesare bunei desfăşurări a activităţii în grădiniţă.
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II. VIZIUNEA, MISIUNEA ŞI ETHOS-UL GRĂDINIŢEI

II.1. Viziunea
Să fim reperul de excelenţă pentru serviciile de educaţie preşcolară din municipiul Iaşi,
îndeplinind şi adesea întrecând aşteptările beneficiarilor noştrii interni şi externi.

II.2. Misiunea grădiniţei
Să fim prima grădiniţă în preferinţele părinţilor din municipiul Iaşi care locuiesc în cartierele
Alexandru cel Bun, Dacia, Păcurari, Mircea cel Bătrân, promovând următoarele valori-cheie:

- starea de bine a preșcolarilor;
- curiozitatea preșcolarilor;
- bucuria preșcolarilor de a ȋnvăța.

II.3. Ethos-ul grădiniţei
Organizaţia noastră dispune de următoarele elemente distincte de identitate:

-

sigla grădiniţei;

-

sigla Centrului de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare Iaşi;

-

sigla Asociației de Părinți ”Inocența”

-

simpozionul naţional „Bune Practici în Educaţie Timpurie”;

-

Festivalul Național „Știu că am drepturi”

-

imnul grădiniţei;

-

deviza grădiniţei („Noi dăm startul!”);

-

uniforma grădiniţei;

-

site-ul grădiniţei (www.gradinita21piasi.ro)

Aceste elemente sunt cunoscute atât de profesori, cât şi de părinţi şi copii. La sfârşitul lunii mai,
în fiecare an şcolar, grădiniţa noastră în colaborare cu Asociaţia de părinţi „Inocenţa”
organizează Zilele Grădiniţei. Menţionăm că în anul 2014, grădiniţa noastră a împlinit 40 de ani
de existenţă.
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III. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN AL
GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21 IAŞI
III.1. Resurse umane
III.1 A. Preşcolari
În grădiniţă, la începutul anului şcolar 2017-2018, sunt înscrişi un număr de 288 de copii
preşcolari, frecvenţa medie lunară fiind de aproximativ 24 de preşcolari. Media copiilor înscrişi
la o grupă fiind de 29 de copii, în grădiniţă funcţionând 10 grupe de preşcolari. Dintre aceşti
copii:
-

130 sunt fete şi 158 sunt băieţi;

-

78 de preşcolari sunt înscrişi la cele trei grupe mici;

-

111 de preşcolari sunt înscrişi la cele patru grupe mijlocii;

-

99 de copii sunt înscrişi la cele trei grupe mari existente în grădiniţă;

-

11 copii provin din familii monoparentale;

Ȋn ultimii trei ani, la nivelul comunității s-a remarcat o scădere a natalității. Prin urmare, numărul
de preșcolari care se ȋnscriu la grădiniță a scăzut de la un an școlar la altul. Cu toate acestea,
solicitările părinților depășesc cu mult numărul de locuri disponibile, ȋn mare măsura datorită
prestigiului grădiniței ȋn comunitate (mai ales că unitatea nu dispune și de creșă precum celelalte
grădinițe din zona).
III.1.B. Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic
La începutul anului şcolar 2017-2018, în grădiniţă îşi desfăşurau activitatea un număr de 37
de angajaţi, din care 20 de profesori/educatori, un contabil, un administrator de patrimoniu, un
secretar, 11 îngrijitoare de copii, doi bucătari şi un muncitor de întreţinere. Pe lângă aceste 37 de
persoane, în grădiniţă îşi mai desfăşoară activitatea cu normă redusă încă doi angajaţi ai
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (un profesor logoped şi un consilier
şcolar), un medic şcolar cu normă redusă, respectiv două asistente medicale cu normă întreagă
angajate de Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, precum şi un număr de 6 profesori
colaboratori ce desfăşoară cu preşcolarii diferite activităţi opţionale.
III.1.B.a. Personalul didactic: în grădiniţă, la începutul anului şcolar 2017-2018, funcţionau un
număr de 20 de cadre didactice calificate (inclusiv directorul), din care:
-

19 cadre didactice cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

-

1 cadru didactic cu contract de muncă pe perioadă determinată;
8

-

2 educatoare (cu studii medii de specialitate);

-

19 profesori în învăţământul preşcolar (cu studii universitare);

-

un profesor logoped şi un consilier şcolar (cu câte o jumătate de normă).

În ceea ce priveşte nivelul de pregătire şi de formare profesională a cadrelor didactice
calificate, situaţia se prezintă în felul următor:
-

1 cadru didactic cu titlul de doctor în Ştiinţele Educaţiei, subdomeniul Educaţie Timpurie;

-

15 cadre didactice cu gradul I;

-

2 cadre didactice cu gradul II;

-

2 cadre didactice cu definitivatul în învăţământ;

-

1 cadru didactic debutant;

-

10 cadre didactice licenţiate în Ştiinţele Educaţiei, specializarea PIPP;

-

7 cadre didactice cu studii postuniversitare, din care 2 cu un master în Educaţia Timpurie;

-

3 metodişti ai ISJ Iaşi;

-

3 responsabili de cerc pedagogic;

-

1 expert şi formator în calitatea educaţiei al ARACIP;

-

2 coordonatori de practică pedagogică;

-

5 cadre didactice cu gradaţie de merit.

Vârsta medie a cadrelor didactice este de 37 de ani, fapt ce oferă oportunitatea de a modifica
cultura organizaţională din grădiniţă.

III.1.B.b. Personalul didactic auxiliar: în grădiniţă, la începutul anului şcolar 2017-2018,
existau un administrator financiar cu normă întreagă, un administrator de patrimoniu cu normă
întreagă, un secretar cu o jumătate de normă, precum și 11 ȋngrijitoare de copii.

III.1.B.c. Personalul nedidactic: în grădiniţă, la începutul anului şcolar 2017-2018, două
bucătărese şi un muncitor de întreţinere cu jumătate de normă.

III.1.B.d. Personalul sanitar: în grădiniţă, la începutul anului şcolar 2017-2018, existau un
medic şcolar cu normă redusă şi două asistente medicale, fiecare cu normă întreagă.

III.1.B.e. Personalul pentru activităţi opţionale: în grădiniţă, la începutul anului şcolar 20172018, existau trei profesori de dans, trei profesori de limba engleză, un profesor de șah, un
profesor de ştiinţe.
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III.2. Resurse materiale
Suprafaţa totală a Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 21 Iaşi este de 5170 m2, din care
suprafaţa clădirii este de 1220 m2, iar suprafaţa curţii exterioare este de 3950 m2. Clădirea
grădiniţei are un etaj, două scări interioare şi două intrări în care sunt amplasate câte o rampă
pentru persoane cu dizabilităţi.
Clădirea grădiniţei cuprinde: 10 săli de clasă, o cancelarie/bibliotecă, un centru de
resurse/sală de sport, 6 holuri/săli de mese, 8 grupuri sanitare, 2 oficii, 4 birouri, o spălătorie, o
arhivă, un cabinet medical, un cabinet de logopedie şi de consiliere, o magazie, un bloc alimentar
cu bucătărie şi două spaţii de depozitare pentru alimente, un spaţiu de depozitare pentru cărţi şi
materiale didactice, trei cabinete pentru activităţi opţionale, o sală de calculatoare. Sălile de clasă
au un caracter bifuncţional, ele fiind utilizate atât în timpul programului destinat activităţilor de
învăţare, cât şi în timpul programului de odihnă şi relaxare.
Curtea grădiniţei este înconjurată cu un gard şi amenajată cu: parc de joacă pentru preşcolari,
un foişor destinat activităţilor în aer liber şi o groapă de nisip. Grădiniţa mai dispune şi de o
parcare pentru autoturisme. Grădiniţa a fost inclusă într-un program de reabilitare începând cu
anul 2000. În urma finalizării acestui program, unitatea noastră a fost renovată şi protejată
termic. Totodată, grădiniţa dispune de conectare la sistemul centralizat de ȋncâlzire (iar ca
alternativă dispune și de o centrală proprie pe gaz ce asigură agentul termic de încălzire şi apa
caldă).
Baza materială a grădiniţei corespunde normativului de dotare minimală pentru instituţiile de
educaţie timpurie. Spre exemplu, în ceea ce priveşte echipamentele tehnologice, grădiniţa
dispune de 11 televizoare color, 16 monitoare, 16 calculatoare, 8 DVD-uri, 3 videoproiectoare, o
staţie tip combină, 20 de boxe, 2 faxuri, 10 aparate foto, 14 multifuncţionale xerox. Toate sălile
de grupă sunt conectate la Internet prin cablu (fibră optică). Biblioteca grădiniţei conţine
aproximativ 2500 de cărţi şi materiale didactice, precum şi peste 300 de DVD-uri educaţionale.
Sălile de clasă sunt dotate cu dulapuri, scaune, mese şi paturi suprapuse. Sălile sunt amenajate cu
cel puţin cinci centre de interes (Artă, Ştiinţă, Creaţie, Bibliotecă, Construcţii), în care preşcolarii
pot desfăşura diferite activităţi, utilizând numeroase jocuri, jucării şi materiale didactice. Baza
materială a grădiniţei s-a diversificat simţitor în ultimii patru ani, o dată cu înfiinţarea asociaţiei
de părinţi. Astfel, comitetele de părinţi, în colaborare cu asociaţia de părinţi şi cu educatorii de la
fiecare grupă au reamenajat sălile de clasă în conformitate cu principiile educaţiei timpurii.
Începând cu anul şcolar 2013-2014, fiecare sală de clasă are un design propriu, fiind
personalizată. Totodată, asociaţia de părinţi a instalat în grădiniţă un sistem de protecţie şi pază
pe bază de senzori de mişcare şi camere de supraveghere a spaţiului exterior grădiniţei.
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III.3. Resurse financiare – prognoză
Grădiniţa dispune de două surse fundamentale de venit: bugetul public (pe baza
standardului de cost/preşcolar: 5367 per preşcolar la program prelungit, conform H.G.
nr.30/2018), respectiv contribuţiile financiare oferite de asociaţia de părinţi.
Prognoza financiară în ceea ce priveşte veniturile proprii ale grădiniţei pentru anul 2018
este de 460 mii de lei, pentru anul 2019 este de 475 mii de lei, pentru anul 2020 este de 475 mii
de lei, iar pentru anul 2021 este de 475 mii de lei (conform prognozei bugetare transmisă către
Primăria Municipiului Iaşi). Aceste venituri provin exclusiv din plata taxei pentru hrană de către
părinţi (12 lei/zi, din care 1,5 lei o sticlă de 0,5 de apă minerală plată Borsec).
Prognoza financiară în ceea ce priveşte veniturile pentru bunuri şi servicii, respectiv
pentru investiţii este de 291,07 mii de lei pentru 2018, 286,25 mii de lei pentru 2019, 286,30 mii
de lei pentru 2020, respectiv 286,35 mii de lei pentru 2021 (conform prognozei bugetare
transmisă către Primăria Municipiului Iaşi).
Prognoza financiară în ceea ce priveşte salariile este de 3266,75 de mii de lei pentru 2018,
3297,80 de mii de lei pentru 2019, respectiv 3337,85 de mii de lei pentru 2020 (conform prognozei
bugetare transmise către ISJ Iaşi).

Resursele financiare provenite de la buget asigură funcţionarea grădiniţei, însă nu permit
şi dezvoltarea instituţională a acesteia. Din acest motiv, asociaţia de părinţi are un rol important
în evoluţia grădiniţei în ultimii zece ani, fiind principalul partener în dezvoltarea acesteia (spre
exemplu, cinci persoane ce lucrează în grădiniţă sunt angajate de asociaţia de părinţi: un logoped,
un psiholog, un paznic, un casier şi un contabil). Resursele financiare sunt colectate inteligent şi
gestionate transparent, fiind sunt esenţiale pentru aplicarea planurilor operaţionale anuale şi
pentru îndeplinirea ţintelor strategice existente în proiectul de dezvoltare instituţională al
grădiniţei. În acest context volatil din punct de vedere politic, estimăm că în timp ce reursele
primite din partea autorităţilor publice vor stagna sau chiar vor scădea în următorii ani (aceste
investiţii publice depinzând foarte mult de factorul politic), investiţiile realizate cu sprijinul
asociaţiei de părinţi vor creşte semnificativ. Încrederea părinţilor, dar şi a colectivului se câştigă
foarte greu şi se pierde foarte uşor. Colaborarea cu asociaţia de părinţi va fi realizată strict în
interesul copiilor. Din acest motiv, deviza şi valorile cheie ale directorului grădiniţei - în calitate
de ordonator de credite - vor fi aceleaşi ca şi până acum: integritate şi competenţă managerială.
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III. 4. Curriculum
În G.P.P. nr. 21 Iaşi este utilizat Curriculum-ul pentru educaţie timpurie aprobat prin
Ordinul de Ministru nr.5233/2008. Acest document există în grădiniţă atât în format listat, cât şi
în format electronic. Curriculum-ul la decizia grădiniţei aplicat în GPP 21 Iaşi cuprinde
următoarele cursuri opţionale: limba engleză, dans, micii exploratori, şah. Curriculum-ul la
alegerea copiilor ce este utilizat în GPP 21 Iaşi vizează realizarea unor proiecte de învăţare de la
egali. Grădiniţa utilizează acest tip de curriculum începând cu 2010, în urma aplicaţiilor practice
dezvoltate în cadrul susţinerii tezei de doctorat a unui cadru didactic (Ministerul Educaţiei a
recomandat utilizarea acestui tip de curriculum abia în 2016). În cadrul acestor proiecte
individuale, preşcolarii (cu sprijinul discret al părinţilor şi profesorilor) desfăşoară pe rând
activităţi tutoriale de învăţare pe o temă preferată, dinainte aleasă. În anul şcolar 2017-2018, în
grădiniţă s-au derulat peste 100 de poiecte de învăţare de la egali. În anul şcolar 2018-2019,
avem în vedere ca numărul acestora să se dubleze. Curriculum-ul individualizat vizează două
tipuri distincte de abordare: pe de o parte este vorba despre intervențiile educaționale ȋn cazul
preșcolarilor identificați cu risc educațional ridicat, iar, pe de altă parte, este vorba despre
curriculum-ul

destinat

preşcolarilor

ce

manifestă

profiluri

atipice

de

dezvoltare

(dificultăţi/întârzieri sau abilităţi înalte). Bateria de teste PEDa permite identificarea copiilor ce
prezintă tulburări în dezvoltare. Părinţii acestor copii sunt incluşi într-un program de consiliere
parentală, iar psihologul asociaţiei de părinţi elaborează împreună cu profesorii şi cu părinţii un
plan individualizat de intervenţie educaţională. Acest tip de curriculum are un caracter
personalizat fiind conceput împreună cu diverşi specialişti în educaţie (consilier şcolar, logoped,
psiholog, cadre didactice universitare, profesori în învăţământul preşcolar şi bineînţeles, părinţi).
Astfel, profesorii din GPP 21 Iaşi nu sunt doar nişte simpli executanţi ai unui curriculum dinainte
prestabilit, ci elaborează şi dezvoltă un curriculum care să fie în acord cu nevoile şi interesele în
învăţare şi în dezvoltare ale fiecărui preşcolar în parte.
La începutul fiecărui an şcolar, în grădiniţă se constituie Comisia de curriculum şi
evaluare. Această comisie elaborează un plan de acţiune, monitorizează şi face propuneri
referitoare la îmbunătăţirea curriculum-ului utilizat în grădiniţă.
III. 5. Analiza cantitativă
a) Numărul de grupe de preşcolari: 10 grupe (20 de profesori)
b) Evoluţia estimată a numărului de preşcolari înscrişi:
-

numărul de preşcolari înscrişi în anul şcolar 2017-2018: 287

-

numărul de preşcolari prognozaţi pentru anul şcolar 2018-2019: 299

c) Numărul mediu de copii înscrişi la grupă în anul şcolar 2017-2018: 29
12

Estimarea numărului mediu de copii înscrişi la grupă în anul şcolar 2018-2019: 29
d) Numărul de preşcolari înscrişi la grupa mică în anul şcolar 2017-2018: 78
Estimarea numărului de preşcolari înscrişi la grupa mică în anul şcolar 2018-2019: 110
e) Numărul de preşcolari înscrişi la grupa mijlocie în anul şcolar 2017-2018: 111
Estimarea numărului de preşcolari înscrişi la grupa mijlocie în anul şcolar 2018-2019: 89
f) Numărul de preşcolari înscrişi la grupa mare în anul şcolar 2017-2018: 98
Estimarea numărului de preşcolari înscrişi la grupa mare în anul şcolar 2018-2019: 100
g) Numărul de preşcolari aflaţi în situaţie de risc educaţional în 2017-2018: 4
Estimarea numărului de preşcolari aflaţi în situaţie de risc educaţional în 2018-2019: 6
h) Numărul de preşcolari ce manifestă dificultăţi şi întârzieri în dezvoltare (2017-2018): 6
Estimarea numărului de preşcolari ce manifestă dificultăţi în dezvoltare (2018-2019): 8
i) Frecvenţa medie a preşcolarilor la grădiniţă în anul şcolar 2017-2018: 23
Estimarea frecvenţei medie a preşcolarilor la grădiniţă în anul şcolar 2018-2019: 24
j) Numărul de cadre didactice calificate angajate în anul şcolar 2017-2018: 20 (100%)
Estimarea numărului de profesori calificaţi angajaţi în anul şcolar 2018-2019: 20 (100%)
k) Numărul de cadre didactice titulare în anul şcolar 2017-2018: 20 (100 %)
Estimarea numărului de profesori titulari în anul şcolar 2018-2019: 20 (100 %)
l) Numărul de cadre didactice suplinitoare în anul şcolar 2017-2018: 2 (10%)
Estimarea numărului de profesori suplinitori în anul şcolar 2018-2019: 2 (10%)
m) Numărul de cadre didactice detaşate în anul şcolar 2017-2018: 0 (0%)
Estimarea numărului de profesori detaşaţi în anul şcolar 2018-2019: 2 (10%)
n) Numărul de cadre didactice debutante în anul şcolar 2017-2018: 1 (5%)
Estimarea numărului de profesori debutanţi în anul şcolar 2018-2019: 0 (0%)
o) Numărul de profesori colaboratori în anul şcolar 2017-2018: 3
Estimarea numărului de profesori colaboratori în anul şcolar 2018-2019: 3
p) Numărul de profesori logopezi în anul şcolar 2017-2018: 1
Estimarea numărului de profesori logopezi în anul şcolar 2018-2019: 2
q) Numărul de psihologi şi consilieri educaţionali în anul şcolar 2017-2018: 2
Estimarea numărului de psihologi şi consilieri educaţionali în anul şcolar 2018-2019: 3
r) Numărul de cadre didactice auxiliare în anul şcolar 2017-2018: 3
Estimarea numărului de cadre didactice auxiliare în anul şcolar 2018-2019: 3
s) Numărul angajaţilor ca personal nedidactic în anul şcolar 2017-2018: 14
Estimarea numărului angajaţilor ca personal nedidactic în anul şcolar 2018-2019: 14
ş) Numărul de părinţi şi alţi specialişti invitaţi să participe la activităţile de învăţare cu
preşcolarii, în anul şcolar 2017-2018: 110
Estimarea numărului de părinţi şi alţi specialişti invitaţi să participe la activităţile de
învăţare cu preşcolarii, în anul şcolar 2018-2019: 150
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În grădiniţă, la începutul anului şcolar 2018-2019, vor fi înscrişi un număr de 299 de copii
preşcolari, frecvenţa medie lunară fiind de aproximativ 24 de preşcolari. Media copiilor înscrişi
la o grupă fiind de 29 de copii, în grădiniţă funcţionând 10 grupe de preşcolari. Ȋn ultimii trei ani,
la nivelul comunității s-a remarcat o uşoară scădere a natalității. Cu toate acestea, solicitările
părinților depășesc cu mult numărul de locuri disponibile, fiind cea mai solicitată grădiniţă din
cartierele Dacia şi Alexandru cel Bun (deşi unitatea nu dispune de creșă precum celelalte
grădinițe din zona).
La începutul anului şcolar 2018-2019, în grădiniţă îşi vor desfăşura activitatea un număr de
37 de angajaţi, din care 20 de profesori/educatori, un contabil, un administrator de patrimoniu, un
secretar, 11 îngrijitoare de copii, doi bucătari şi un muncitor de întreţinere. Pe lângă aceste 37 de
persoane, în grădiniţă îşi vor mai desfăşoară activitatea cu normă redusă încă doi angajaţi ai
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (un profesor logoped şi un consilier
şcolar), cinci angajaţi ai asociaţiei de părinţi (un psiholog, un logoped, un paznic, un casier şi un
contabil), trei angajaţi ai Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi (un medic şcolar cu normă
redusă, respectiv două asistente medicale cu normă întreagă), precum şi un număr de 3 profesori
colaboratori (cu PFA) ce desfăşoară cu preşcolarii diferite activităţi opţionale şi extracurriculare.
Ȋn grădiniţă, la începutul anului şcolar 2018-2019, funcţionează un număr de 20 de cadre
didactice calificate, din care:
-

20 cadre didactice cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

-

1 educatoare (cu studii medii de specialitate);

-

19 profesori în învăţământul preşcolar (cu studii universitare);

-

un profesor logoped şi un consilier şcolar (cu câte o jumătate de normă).

În ceea ce priveşte nivelul de pregătire şi de formare profesională a cadrelor didactice
calificate, situaţia se prezintă în felul următor:
-

un cadru didactic cu titlul de doctor în Ştiinţele Educaţiei, subdomeniul Educaţie
Timpurie;

-

15 cadre didactice cu gradul I;

-

două cadre didactice cu gradul II;

-

două cadre didactice cu definitivatul în învăţământ;

-

10 cadre didactice licenţiate în Ştiinţele Educaţiei, specializarea PIPP;

-

7 cadre didactice cu studii postuniversitare, din care 2 cu un master în Educaţia Timpurie;

-

6 metodişti ai ISJ Iaşi;

-

3 responsabili de cerc pedagogic;

-

1 expert şi formator în calitatea educaţiei al ARACIP;

-

2 coordonatori de practică pedagogică;

-

7 cadre didactice cu gradaţie de merit.
14

Vârsta medie a cadrelor didactice este de 38 de ani, fapt ce oferă oportunitatea de a modifica
cultura organizaţională din grădiniţă. În urma analizării acestor informaţii, putem afirma că
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 21 Iaşi este una dintre unităţile de educaţie timpurie cu un
nivel ridicat de dezvoltare a resurselor umane.

III. 6. Analiza calitativă:
a) Ambianţa din grădiniţă – în general, în grădiniţă există o ambianţă relativ plăcută, de
respect şi bună înţelegere între cadrele didactice; colectivul grădiniţei se întruneşte
periodic atât în situaţii formale (şedinţe de lucru, consilii profesorale, sau şedinţe pe
comisii), cât şi în situaţii informale (celebrarea unor evenimente, sărbătorirea unor zile
onomastice etc.).
b) Relaţiile între diferitele categorii de personal:
-

relaţiile dintre director şi personalul didactic şi nedidactic: aceste relaţii se bazează pe
respect reciproc şi bunăcuviinţă;

-

relaţiile dintre profesori: între colegi există relaţii de colaborare şi respect reciproc; în
grădiniţă nu sunt practicate atacurile la persoană, ci doar dezbaterea pe bază de idei sau
discutarea și analizarea unor situaţii care au generat anumite conflicte;

-

relaţiile dintre personalul didactic şi nedidactic: din observaţiile făcute, precum şi din
analiza chestionarelor aplicate la beneficiarii interni reiese că nu mai există nici un clivaj
în grădiniţă între personalul didactic şi cel nedidactic (acest clivaj dispărut ȋn ultimii trei
ani ȋn mare măsură datorită stilului managerial al directorului);

-

relaţiile dintre profesori/îngrijitori şi preşcolari: angajaţii grădiniţei manifestă calm şi
disponibilitate faţă de nevoile şi interesele preşcolarilor; gradul de ataşament al copiilor
fată de profesorii de la grupă este unul relativ ridicat; profesorii acordă o mare importanță
stării de bine a preșcolarilor la grădiniță;

-

relaţiile dintre profesori/îngrijitori şi părinţi: relaţiile sunt bazate pe respect, calm şi
bunăcuviinţă; eventualele conflicte ce apara ȋntre părinți și profesori nu mai vizează
atitudinea acestora din urmă față de unii copii, ci au la origine grija și temerile unor
părinți față de evoluția copilului la grădiniță.

c) Mediul de provenienţă al preşcolarilor: copii provin în general din familii cu venituri
medii (2000-3000 de lei/lună), majoritatea părinţilor fiind cu vârste cuprinse între 25-35
de ani (vârsta medie a cadrelor didactice fiind apropiată 37 de ani), având studii
superioare, vorbind o limbă străină şi utilizând calculatorul. Majoritatea părinţilor
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manifestă un interes deosebit faţă de evoluţia în dezvoltare a propriului copil şi implicit
faţă de calitatea serviciilor de educaţie timpurie pe care grădiniţa le oferă comunităţii.
d) Calitatea personalului didactic: în grădiniţă, există foarte mulţi profesori cu gradul I, cu
experienţă şi care sunt deosebit de activi. Unul dintre aceşti profesori are titlul de doctor
în Ştiinţele Educaţiei (subdomeniul Educaţie Timpurie), fiind expert şi formator
ARACIP, patru sunt metodişti ai ISJ Iaşi, trei sunt responsabili de cerc pedagogic, doi
sunt coordonatori de practică pedagogică, iar cinci profesori sunt premiaţi cu gradaţie de
merit. Ȋn grădiniță, există un interes autentic al profesorilor pentru transferul
competențelor profesionale și pentru ȋnvățarea și aplicarea unor noi tehnici și practice ȋn
educația timpurie. Pe baza acestor informaţii putem afirma există un grad relativ ridicat
de calitate a resurselor umane angajate în grădiniţă.
e) Atitudinea cadrelor didactice faţă de copiii cu risc educațional sau față de copiii ce
manifestă dificultăţi şi întârzieri în dezvoltare sau faţă de copiii cu cerinţe
educaţionale speciale/instituţionalizaţi: profesorii manifestă faţă de aceşti copii o
atitudine adecvată; cu toate acestea, datorită supraaglomerării grupelor de copii, numeroşi
profesori evită să lucreze cu asftel de copii, deoarece efortul depus ar fi mult prea mare,
iar rezultatele pozitive obţinute în urma aplicării unui plan individualizat de intervenţie nu
ar putea fi garantate.
f) Modul de comunicare:
-

cu părinţii: zilnic, prin comunicare verbală directă, prin afişaj (la intrarea în grădiniţă sau
la panoul fiecărei grupe pentru părinţi), prin e-mail şi alte canale de comunicare online,
prin telefon sau prin intermediul caietelor de corespondenţă;

-

cu profesorii: zilnic, prin comunicare verbală directă, prin afişaj (în cancelarie), prin
decizii şi alte documente formale emise de director, prin e-mail sau telefon;

-

cu autorităţile locale: prin adrese, note, rapoarte şi alte documente oficiale ce sunt
transmise fie prin poştă, fie prin telefon, FTP, fax sau e-mail;

-

cu comunitatea locală: prin intermediul website-urilor şi a publicaţiilor editate de
grădiniţă.

g) Gradul de implicare al părinţilor: părinţii manifestă un grad ridicat de implicare în
activităţile desfăşurate la grădiniţă, aceştia participând activ la activităţile desfăşurate în
grădiniţă (proiecte individuale ale preşcolarilor, curriculum opţional, vizite tematice,
excursii, drumeţii, serbări, activităţi demonstrative, activităţi de consiliere parentală etc.);
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în grădiniţă, functionează o asociaţie de părinţi ce are un rol foarte important în ceea ce
priveşte asigurarea resurselor necesare pentru derularea diferitelor proiecte educaţionale.
h) Managementul grădiniţei: Managementul grădiniţei în ultimii cinci ani a avut în vedere
următoarele valori: starea de bine a copiilor şi bucuria acestora de a veni la grădiniţă şi
de a învăţa, integritate, competenţă profesională şi managerială, încredere şi echilibru.
În urma operaţionalizării acestor valori, cultura organizaţională a colectivului grădiniţei a
fost profund modificată, mai ales că noua generaţie de profesori erau tineri şi dornici de
afirmare. În calitate de responsabil al comisiei metodice am participat la toate aceste
transformări benefice pentru copii şi pentru grădiniţă, în general. Din acest motiv, voi
încerca să promovez acelaşi stil managerial echilibrat şi performant, utilizând
instrumentele deja concepute, realizate şi aplicate la nivel de grădiniţă precum: strategia
de asigurare a calităţii, strategia de dezvoltare a resurselor umane, raportul anual de
evaluare internă a calităţii educaţiei, fişa de evaluare/observare a calităţii activităţii de
învăţare, fișa de evaluare a riscului educational, chestionare de satisfacţie pentru
profesori, chestionare de satisfacţie pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic,
chestionare de satisfacţie pentru părinţi, rapoarte ale comisiilor funcţionale şi de
specialitate.
III.7. Analiza comunităţii şi identificarea problemelor majore cu care se confruntă
grădiniţa
Regiunea Nord-Est din care fac parte județul și municipiul Iași este una dintre cele mai
defavorizate din țara noastră. Spre exemplu, din datele statistice preluate de la Institutul Național
de Statistică ((www.ins.ro), ȋn 2014, rata sărăciei relative la nivel national era de 25,4%, ȋn timp
ce ȋn regiunea Nord-Est era de 35,6% (aproape cu 10% mai mare). Riscul de sărăcie sau
excluziune socială la nivel național era de 40,2%, ȋn timp ce ȋn Nord-Est era de 47,9%
(aproximativ cu 8% mai mare). Veniturile lunare pe gospodărie la nivel national erau ȋn valoare
de 2686,77 lei, ȋn timp ce ȋn regiunea Nord-Est erau ȋn valoare de 2176,76 lei (aproape cu 19%
mai mici). Cheltuielile lunare ale unei gospodării pentru servicii (inclusiv educaționale) la nivel
național erau ȋn valoare de 457,95 lei, ȋn timp ce ȋn regiunea Nord-Est erau ȋn valoare de 367,21
lei (cu aproximativ 20% mai mici). Ȋn acest context socio-economic defavorabil, județul Iași și
municipiul Iași, reprezintă un pol important de dezvoltare a regiunii Nord-Est. Cu toate acestea,
ȋn 2014, câștigul salarial nominal net lunar la nivel national era ȋn valoare de 1697 lei, ȋn timp ce
ȋn județul Iași era ȋn valoare de 1649 lei (aproximativ cu 3% mai mic decât media națională).
Toate aceste date, reflect faptul că nu a existat la nivel national, o strategie de recuperare a
decalajelor istorice existente ȋntre zona de Nord-Est a țării și majoritatea celorlalte regiuni. O
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dovadă explicită ȋn acest sens constă ȋn faptul că la ȋmplinirea a o sută de ani de la unirea cu
Transilvania, nu există ȋncă o autostrada care să facă legătura ȋntre cele două provincii istorice.
Economia din această zonă a ţării a avut un ritm mediu de dezvoltare, comparativ cu celelalte
Salariul mediu brut (lei/persoană)

2012

2013

regiuni ale ţării. În acest context, evolutia PIB-ul pe locuitor a crescut de zece ori între 1999 şi
2009 la nivel naţional şi de aproximativ opt ori la nivelul regiunii Nord-est (vezi Tabelul nr.1).
Între anii 2008-2009, criza economică din Uniunea Europeană a influenţat indicatorii
macroeconomici şi dinamica economiei din ţara noastră. După 2010, regiunea Nord-Est se află
într-un trend crescător de dezvoltare economică, favorizată fiind şi de accesarea fondurilor
structurale puse la dispoziţie de Uniunea Europeană.

La Nivel
Naţional
Regiunea
Nord
Est

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2457.5

3609.7

5263.5

6974.9

9084.0

11413.5

13362.8

15967.6

19315.4

23934.6

23341.4

24435.9

1778.2

2508.9

3816.1

5057.4

6521.5

7872.0

8907.6

10295.8

12340.9

14794.5

14649.3

15014.8

Tabel nr.1. Evoluţia PIB –ul pe locuitor în regiunea de dezvoltare Nord-Est
(sursa: http://www.iasi.insse.ro/main.php)
În judeţul şi municipiul Iaşi majoritatea salariaţilor lucrează în sectorul terţiar (servicii).
Acest fapt generează un anumit profil al beneficiarului de servicii în educaţie timpurie (bugetar,
venituri medii, cu vârsta între 30 şi 40 de ani, vorbeşte o limbă străină şi utilizează calculatorul).

2012 p)
ian.1)

feb.1)

mar.1)

apr.1)

mai

1)

iun.1)

2013

iul.2)

aug.2)

sep.2)

oct.2)

nov.2)

dec.2)

ian.2)

143434 143889 144754 145379 146140 146416 146620 146664 146744 146742 146763 146449 147015

Total judeţ
Agricultură şi servicii anexe,
Silvicultură şi Pescuit

3411

3422

3442

3457

3475

3482

3487

3488

3490

3490

3490

3483

3496

Industrie şi construcţii

44396

44537

44805

44998

45234

45319

45382

45396

45421

45420

45427

45330

45505

Servicii

95627

95930

96507

96924

97431

97615

97751

97780

97833

97832

97846

97636

98014

Tabel nr.2. Efectivul de salariaţi şi câştigul salarial – judeţul Iaşi
(sursa: http://www.iasi.insse.ro/main.php)

Efectivul de salariaţi din judeţul Iaşi la data de 31.01.2013, a fost de 147015 persoane, în
creştere cu 3581 persoane (+2,5%) faţă de luna corespunzătoare din anul 2012, şi cu 566
persoane comparativ cu luna decembrie 2012 (vezi Tabelul nr.2).
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Judeţul Iaşi

ian.

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

1838

1821

1886

1886

1898

1959

1956

1922

1943

1976

1995

2108

1964

Agricultură şi servicii anexe,
Silvicultură şi Pescuit

1236

1229

1213

1185

1216

1212

1248

1295

1261

1291

1361

1418

1437

Industrie şi construcţii

1728

1712

1857

1841

1886

1907

1906

1870

1897

1915

1905

2059

1780

Servicii

1911

1890

1927

1933

1930

2013

2008

1972

1992

2030

2060

2157

2067

Total judeţ

Tabel nr. 3. Salariul mediu brut - judeţul Iaşi (sursa: http://www.iasi.insse.ro/main.php)
În luna ianuarie 2013, câştigul salarial mediu nominal brut în judeţul Iaşi a fost de 1964
lei (+6,9% faţă de luna ianuarie 2012), iar salariul mediu net de 1427 lei (+6,9%); comparativ
cu luna decembrie 2012 s-a înregistrat o scădere de 6,8% la câştigul brut şi 6,7% la cel net . Faţă
de media pe ţară, câştigul salarial mediu net din judeţul Iaşi, realizat în luna ianuarie 2013, a fost
mai mic cu 7,8% (vezi Tabelul nr. 3 şi Tabelul nr. 4).

Salariul mediu net (lei/persoană)
Judeţul Iaşi

2012

2013

ian.

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

1335

1324

1371

1367

1378

1421

1418

1393

1411

1440

1453

1529

1427

Agricultură şi servicii anexe,
Silvicultură şi Pescuit

919

920

900

884

908

906

923

935

930

951

1001

1040

1050

Industrie şi construcţii

1259

1247

1351

1339

1371

1384

1383

1357

1382

1391

1382

1496

1297

Servicii

1385

1373

1398

1399

1399

1459

1455

1427

1445

1481

1502

1563

1501

Total judeţ

Tabel nr. 4. Salariul mediu net - judeţul Iaşi (sursa: http://www.iasi.insse.ro/main.php)
Indicele câştigului salarial real pentru luna ianuarie 2013 faţă de luna ianuarie 2012,
calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, în
judeţul Iaşi a fost de 100,9%, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare a salariului a crescut cu
0,9% (vezi Figura nr.1 – sursa: http://www.recensamantromania.ro).
Figura nr.1. Câştigurile salariale medii nete
în perioada ianuarie 2012 - ianuarie 2013
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Numărul şomerilor

nov.
2012

dec.
2012

Total judet

2012
ian.

feb.

mar.

apr.

ian.
2013

mai

iun.

19

2013
iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

Total judeţ

16312

16257

16192

16129

16313

16052

16743

16752

16679

16030

15709

15540

15600

Bărbaţi

9584

9651

9676

9586

9676

9459

9816

9778

9731

9359

9243

9303

9528

Femei

6728

6606

6516

6543

6637

6593

6927

6974

6948

6671

6466

6237

6072

Tabel nr. 5. Numărul şomerilor din judeţul Iaşi (sursa: http://www.iasi.insse.ro/main.php)

Numărul şomerilor înregistraţi la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
la sfârşitul lunii ianuarie 2013, a fost de 15600 persoane, în scădere cu 712 persoane comparativ
cu ianuarie 2012 (-4,4%) şi în creştere cu 60 persoane faţă de luna decembrie 2012 (+0,4%); din
numărul total al şomerilor înregistraţi, 61,1% erau bărbaţi, iar 38,9% femei (vezi Tabel nr.5).

Rata şomajului
Total judeţ

2012

2013

ian.

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

5,5

5,5

5,5

5,4

5,5

5,4

5,7

5,7

5,6

5,4

5,3

5,3

5,3

Bărbaţi

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,1

6,3

6,3

6,3

6,0

6,0

6,0

6,1

Femei

4,8

4,7

4,6

4,7

4,7

4,7

4,9

5,0

4,9

4,7

4,6

4,4

4,3

Tabel nr. 6. Rata şomajului din judeţul Iaşi (sursa: http://www.iasi.insse.ro/main.php)

Rata şomajului înregistrată în judeţul Iaşi în luna ianuarie 2013 a fost de 5,3%, la fel cu
cea înregistrată în decembrie 2012 şi mai mică cu 0,2 puncte procentuale decât în ianuarie 2012;
pe sexe, rata şomajului înregistrată pentru bărbaţi a fost de 6,1% (6,2% în ianuarie 2012), cu 1,8
puncte procentuale mai mare decât cea înregistrată pentru femei (+1,4% în ianuarie 2012 – vezi
Tabelul nr.6). Rata şomajului din judeţul Iaşi în luna ianuarie 2013 a fost mai mică cu 0,5 puncte
procentuale decât media pe ţară.

Mişcarea naturală a
populaţiei (Iaşi)

2012 1)

2013

ian.

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.1)

Născuţi-vii

747

637

690

648

787

756

857

964

872

883

709

602

860

Decedaţi

812

898

818

705

711

672

711

628

533

719

708

755

781

Spor natural

-65

-261

-128

-57

76

84

146

336

339

164

1

-153

79

Căsătorii

176

161

78

208

369

349

650

1047

713

390

229

173

131

Divorţuri

68

84

80

105

88

90

51

73

61

58

47

78

107

Decedaţi sub 1 an

7

5

7

6

8

5

12

6

4

10

4

8

7

Tabel nr. 7. Indicatori demografici (sursa: http://www.iasi.insse.ro/main.php)
Judeţul şi municipiul Iaşi este una dintre puţinele zone ale ţării în care se înregistrează un
spor demografic pozitiv, rata natalităţii menţinându-se la acelaşi nivel în perioada 2000-2013
(vezi Tabelul nr.7 si Tabelul nr.8). Ȋncepând cu 2014, numărul copiilor nou-născuți este ȋn
scădere. Spre exemplu, ȋn 2015, numărul de copii cu vârste cuprinse ȋntre 0 și 4 ani este este de
19070 cu 742 mai mic decât numărul copiilor cu vârste cuprinse ȋntre 5 și 9 ani. Acest fapt are o
influenţă mare asupra modului în care se elaborează şi fundamentează planul de şcolarizare al
grădiniţei în fiecare an.
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Anul
Rata
natalităţii

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1.3

1.2

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.4

1.3

Tabel nr. 8. Rata natalităţii – municipiul Iaşi (sursa: http://www.iasi.insse.ro/main.php)
În anul şcolar 2012-2013, numărul de copii preşcolari a scăzut semnificativ, în special
datorită introducerii clasei pregătitoare în învăţământul obligatoriu (vezi Tabelul nr. 9).
Anul şcolar
Număr de
preşcolari

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

28329
28872
28852
29416
Tabel nr. 9. Evoluţia numărului de copii preşcolari din judetul Iaşi
(sursa: http://www.recensamantromania.ro)

2012-2013
24496

În anul şcolar 2012-2013, toate grădiniţele din judeţul Iaşi au pierdut personalitatea
juridică. În anul şcolar, 2013-2014, au recăpătat personalitate juridică un număr de 21 de
grădiniţe, cu 15 mai puţin faţă de anul şcolar 2011-2012.

Ȋncepând cu anul școlar 2014-2015

asistăm la o scădere a numărului de solicitări pentru a ȋnscrie copilul la grădiniță (pentru anul
școlar 2013-2014 au fost peste 200 de solicitări/la un număr de 100 de locuri disponibile, pentru
2014-2015 au fost 180 de solicitări la un număr de 100 de locuri disponibile, pentru anul școlar
2015-2016 au fost 120 de solicitări la un număr de 75 de locuri disponibile, iar pentru anul școlar
2015-2016 au fost 100 de solicitări la un număr de 75 de locuri disponibile).
Numărul de preşcolari înscrişi la GPP nr. 21 Iaşi a variat în funcţie de capacitatea
grădiniţei şi în funcţie de legislaţia şcolară. Spre exemplu, în anii şcolari 2010-2011 şi 20112012, în GPP nr. 21 Iaşi erau înscrişi peste 500 de copii. În schimb, după pierderea personalităţii
juridice (2012-2013), numărul de preşcolari înscrişi a scăzut drastic la 298 de copii. În anul
şcolar 2012-2013, erau înscrişi 298 de copii, iar în anul şcolar 2013-2014 (după recăpătarea
personalităţii juridice) sunt înscrişi 313 preşcolari. Numărul de locuri disponibile aprobat de
conducerea Grădiniţei cu Program Prelungit nr.21 Iaşi, pentru anul şcolar 2016-2017 (300),
reprezintă 6% din numărul total de locuri disponibile la nivel de oraş.
Cartierul Alexandru cel Bun din municipiul Iaşi (unde este situată GPP nr.21) este o zonă
demografică cu o rată a natalităţii pozitivă, în comparaţie cu media pe ţară. Majoritatea părinţilor
ce-şi înscriu copilul la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 21 din Iaşi sunt capabili să susţină
financiar alocaţia zilnică pentru hrană a acestuia. Cu toate acestea, ȋn ultimii doi ani a apărut o
tendință de scădere a numărului de copii care se nasc ȋn comparație cu anii anteriori (fenomen
vizibil la nivelul ȋntregului oraș). Ȋn aceste condiții, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 21 din
Iaşi este nevoită să-și construiască o marcă de identitate distinctă pentru a atrage ȋn medie ȋntre
80 și 100 de copii ȋn fiecare an la grupa mică (mai ales că celelalte grădinițe din cartier au un
număr mai mic de locuri disponibile, având și grupe de antepreșcolari).
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În general, există o tendinţă de scădere a numărului de copii preşcolari înscrişi de la un
an şcolar la altul, datorită numărului redus de nou-născuți din ultimii ani. Acest fapt, constituie
un avantaj pentru grădiniță, deoarece a scăzut semnificativ presiunea exercitată de comunitate și
autorități pentru a ȋnscrie un număr tot mai mare de copii la grădiniță. Astfel, numărul copiilor
ȋnscriși anual a scăzut ȋn ultimii trei ani de la 350 la 300 și este ȋn continuare ȋn scădere. Cu toate
acestea, nu există motive de alarmare, deoarece capacitatea maximă a grădiniței este de 200 de
preșcolari (ȋn prezent această capacitate maximă fiind depășita cu 50%). Ȋn acest context,
managementul grădiniței a reușit parțial să echilibreze raportul dintre cantitate (numărul de copii
ȋnscriși la grădiniță) și calitate (calitatea ambientului educațional și a interacțiunilor dintre
partenerii de ȋnvățare). Ȋn acest sens, principala direcție de acțiune managerială constă ȋn
continuare ȋn eficientizarea actului educațional (prin scăderea numărului de copii ȋnscriși anual,
dar creșterea semnificativă a calității actului educațional și a serviciilor oferite comunității de
grădiniță).

22

III.8. Analiza PESTEL
Politic
Funcţionarea şi chiar existenţa Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 21 Iaşi (ca unitate de
învăţământ cu personalitate juridică) a depins foarte mult de viziunea propusă şi asumată de
liderii educaţionali locali antrenaţi în lupta politică. Spre exemplu, modernizarea bazei materiale
a grădiniţei a fost realizată de către Primăria Iaşi în perioada 2000-2009, în timp ce desfiinţarea
grădiniţei în anul şcolar 2012-2013 a fost realizată în urma unui experiment educaţional local,
experiment ce a fost dictat, în opinia noastră, de anumite interese politice şi economice. În timpul
anului şcolar 2012-2013, am remarcat o scădere dramatică atât a resurselor financiare alocate
grădiniţei de autorităţile locale, cât şi a interesului şi a motivaţiei profesorilor de a performa în
actul didactic. O dată cu redobândirea personalităţii juridice (anul şcolar 2013-2014), grădiniţa a
beneficiat de o nouă echipă managerială care a ştiut să îmbine pragmatismul deciziilor
educaţionale şi administrative cu un anumit echilibrul şi o neutralitate nedisimulată în ceea ce
priveşte atitudinile faţă de zona politică. În acest context, grădiniţa a putut evolua semnificativ
fără a deveni un vector de promovare a imaginii unor personalităţi politice ce deţin o anumită
influenţă în spaţiul public şi politic a municipiului Iaşi.

Economic
Municipiul Iaşi este un oraş important al ţării şi al regiunii nord-est. În acest context,
bugetul alocat grădiniţei de către autorităţile locale asigură funcţionarea la parametrii minimali a
instituţiei. Nu au existat niciodată probleme referitoare la plata salariilor angajaţilor, chiar dacă
uneori au existat anumite întârzieri în ceea ce priveşte plata utilităţilor şi a contribuţiilor la stat.
Fondurile pentru investiţii au fost alocate în perioada dinaintea crizei, în prezent acestea fiind
suspendate. În acest context, conducerea grădiniţei a decis să acorde o mai mare importanţă
resurselor care pot fi obţinute de la părinţi. În general, veniturile medii lunare ale unei familii ce
are un copil înscris la grădiniţă sunt de aproximativ 3000 de lei, majoritatea părinţilor fiind
angajaţi ai unor instituţii publice sau private ce funcţionează în sectorul servicii. Majoritatea
părinţilor susţine financiar asociaţia de părinţi ce există la nivel de grădiniţă. Aportul asociaţiei
de părinţi la dezvoltarea materială şi financiară a grădiniţei a crescut semnificativ în ultimii patru
ani.

Social
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 21 este situată într-un cartier aflat la periferia
municipiului Iaşi. Este îngrijorător creşterea fenomenului delicvenţei juvenile în apropierea
grădiniţei. Totodată, un procent semnificativ dintre părinţii au venituri medii sau chiar mici, fapt
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ce influenţează semnificativ modul de abordare a problemelor cu care se confruntă grădiniţa. In
general, în fiecare an şcolar, sunt identificaţi copii ce prezintă risc educaţional crescut (CES,
părinţi decedaţi, divorţaţi, şomeri sau plecaţi la muncă în străinătate, copii cu abilități ȋnalte etc.).
În majoritatea cazurilor, profesorii întocmesc pentru aceşti copii planuri individualizate de
intervenţie împreună cu consilierul şcolar, cu logopedul şi cu directorul grădiniţei. Politica
grădiniței este axată pe incluzivitate și combaterea discriminării, deoarece ȋn grădiniță există
copii ce provin din medii familiale diverse (unele familii dispun de resurse financiare și de un
anumit statut social, ȋn timp ce alte familii nu dispun de aceste lucruri).

Tehnologic
În grădiniţă există un număr de 15 computere, 16 imprimante, 11 televizoare, 10 DVDuri, 2 videoproiectoare, 30 de senzori de mişcare, 4 camere video cu infraroşu, 1 DWR cu 8
porturi, 1 router, 7 swich-uri, 10 aparate foto, 1 ramă foto digitală, 2 telefoane şi 2 faxuri. Toate
computerele din grădiniţă, precum şi sistemele de securitate şi supraveghere sunt conectate la
Internet (fibră optică şi parolă). Totodată, în grădiniţă există 4 grupe de copii ce au realizat siteuri ale grupei pe Internet, site-uri unde sunt postate zilnic sau periodic informaţii ce pot fi
accesate de părinţi (pe bază de parolă sau adresă web). Grădiniţa mai beneficiază de o serie de
programe informatice (Prosys, Edusal, SIIR, PEDa), programe ce eficientizează semnificativ
calitatea servicilor oferite comunităţii.

Ecologic
Conducerea grădiniţei a promovat ideea de reamenajare a ambientului educaţional din
sălile de grupă în acord cu principiile educaţiei timpurii, precum şi în acord cu noţiunea de
„dezvoltare durabilă”. Astfel, efectele unei educaţii timpurii de calitate se văd nu doar imediat (în
pregătirea pentru şcoală a copiilor), ci mai ales în timp (în pregătirea pentru viaţă a copiilor).
Totodată, printr-o colaborare cât mai bună cu părinţii, efectele educaţiei timpurii se difuzează
atât în mediul instituţional al grădiniţei, cât şi în mediul familial. Această abordare convergentă a
educaţiei timpurii oferă numeroase oportunităţi de învăţare şi dezvoltare pentru preşcolari,
profesori şi părinţi, generând o veritabilă comunitate de învăţare (deviza grădiniței: Copiii sunt
oglinda părinților). Grădiniţa capătă astfel, pe lângă un caracter educaţional şi social, şi un
preponderent caracter civic, de liant cultural al comunităţii.

Legislativ
Grădiniţa funcţionează în baza Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. În ultimii cinci ani,
au fost aprobate numeroase acte legislative referitoare la problematica educaţiei timpurii: Ordinul
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5233/01.09.2008 privind aprobare Curriculum-ului pentru educaţie timpurie,

Ordinul

3850/17.05.2010 pentru aprobarea Standardelor privind materialele de predare-învăţare în
educaţia timpurie şi a Normativului de dotare minimală pentru serviciile de educaţie timpurie,
Ordinul 3851/17.05.2010 privind aprobarea Reperelor fundamentale în învăţare şi dezvoltarea
timpurie a copilului şi Ordinul 4688/29.06.2012 privind aprobarea Standardelor specifice de
calitate pentru învăţământul preşcolar.
În afara acestor documente specifice pentru învăţământul preşcolar, alte acte normative ca
au un impact major asupra modului de funcţionare şi dezvoltare a grădiniţei sunt următoarele:
Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/12.07.2005, HG nr. 1534/2008 privind
aprobarea standardelor de referinţă şi indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, HG nr.21/2007 privind aprobarea
standardelor de acreditare pentru autorizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a
standardelor de autorizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, O.M.Ed.C. nr. 5115/2015
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ
Preuniversitar, O.M.Ed.C. nr. 4464/07.09.2000 privind aprobarea Regulamentului de Organizare
şi Funcţionare a Învăţământului Preşcolar.

Concluzii analiza PESTEL
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 21 Iaşi funcţionează la nivel politic, economic şi
social într-o oarecare stabilitate generată de contextul mai larg în care evoluează întreaga ţară,
oraşul Iaşi, respectiv cartierul Alexandru cel Bun. Pe de altă parte, la nivel legislativ, tehnologic
şi ecologic asistăm la o anumită dinamică şi evoluţie accelerată a lucrurilor. Spre exemplu,
atragerea părinţilor în modernizarea bazei materiale a grădiniţei, precum şi în realizarea în comun
a unor proiecte educaţionale a fost posibilă datorită modificărilor legislative apărute în ultimii ani
în domeniul educaţiei timpurii. Implicarea activă a părinţilor a generat o dezvoltare tehnologică
şi materială fără precedent a grădiniţei. În acest context, în instituţie, s-a dezvoltat un curent de
opinie (mai ales în rândul părinţilor) ce vizează îmbunătăţirea managementului calităţii şi a
activităţilor desfăşurate în grădiniţă. Provocarea vine însă din partea cadrelor didactice care, deși
au ales calea mai dificilă a inovării practicilor, vor trebui să fie capabile să se ridice la nivelul
așteptării părinților. Un rol esenţial în rezolvarea acestei probleme revine conducerii grădiniţei,
care – prin proiectele și acțiunile sale – poate avea un impact favorabil asupra stării de bine a
preșcolarilor și asupra dezvoltării optimale și globale a acestora.
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III.9. Analiza S.W.O.T. a nevoilor educaţionale şi de formare
Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei educaţionale, vom apela la metoda (tehnica)
SWOT, analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele paliere:
-

oferta curriculară;

-

resursele umane;

-

resursele materiale şi financiare;

-

relaţiile cu comunitatea.

III.9.1.1. Curriculum
Puncte tari:
1. Baza materială, didactică și curriculară bogată și difersificată de care dispune grădinița.
2. Existența la nivel organizațional a unui real interes din partea profesorilor pentru construirea
unor scenarii ludice atractive utilizate ȋn activitatea de predare-ȋnvățare.
3. În grădiniţă există o preocupare constantă a unor cadre didactice pentru îmbunătăţirea
curriculum-ului. În acest sens, enumerăm succint câteva dintre produsele realizate în
grădiniţă în materie de dezvoltare curriculară:
- Munteanu Camelia, Munteanu Neculai Eusebiu, 2009, Ghid pentru învăţământul preşcolar,
Polirom;
- Munteanu Neculai Eusebiu (coautor), 2012, Standarde specifice de calitate pentru
învăţământul preşcolar, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
- Munteanu Neculai Eusebiu, 2013, Tendinţe actuale în educaţia timpurie. Practici
socioconstructiviste la grădiniţă, Stef.
Aspecte ce trebuie îmbunătăţite:
1. Realizarea unei baze de date care să cuprindă experiențele semnificative de ȋnvățare derulate
ȋn grădiniță pe parcursul anilor școlari.
2. O gestionare mai eficientă a activităților opționale.
Oportunităţi:
1. Centrarea curriculum-ului pe activitatea copilului și pe dezvoltarea acestuia (și mai puțin pe
activitatea profesorilor).
2. Profesorii şi părinţii manifestă interes pentru realizare la grupă a unor proiecte de învăţare de
la egali, valorificând astfel un curriculum la alegerea copiilor.
Riscuri:
1. Existența unor temeri ale unor profesori față de abordările inovatoare ȋn practica didactică.
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III.9.1.2. Strategia de acţiune pentru dezvoltarea curriculum-ului
1. Centrarea activităţilor pe asigurarea climatului afectiv și motivațional din sala de grupă,
punând accentul pe starea de bine a preșcolarilor. Utilizarea în mod preponderent a unor
strategii naturale şi spontane de învăţare, valorificând astfel curiozitatea, motivaţia intrinsecă
a preşcolarilor și bucuria acestora de a ȋnvăța.
2. Elaborarea şi aplicarea unor programe individualizate de învăţare destinate copiilor cu
profile atipice de învăţare (abilităţi înalte, întârzieri şi dificultăţi în dezvoltare).
3. Construirea unor instrumente de lucru care să favorizeze starea de bine a preșcolarilor
curiozitatea, motivaţia intrinsecă a preşcolarilor și bucuria acestora de a ȋnvăța.

III.9.2.1. Resurse umane
Puncte tari:
1. Număr mare de solicitări ȋn vederea ȋnscrierii copiilor la grădiniță.
2. Personal didactic calificat în proporţie de 100 %.
2. Ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I este de 75 %.
3. Ponderea cadrelor didactice cu performanţe deosebite în activitate este de 40%.
4. Dobândirea statului de cadre didactice auxiliare de către ȋngrijitoarele de copii.
Aspecte ce trebuie îmbunătăţite:
1. Raportul dintre numărul de profesori şi numărul de copii este ȋncă prea mare: 1 profesor la
aproximativ 30 de copii înscrişi sau 1 profesor la aproximativ 24 de copii prezenţi zilnic.
Acest raport va trebui să scadă ȋn următorii patru ani.
2. Unii profesori nu reușesc ȋncă să gestioneze eficient conflictele inevitabile ce apar ȋntre
copii. Ȋn acest sens, vor trebui ȋmbunătățite tehnicile şi practicile utilizate de profesori în
rezolvarea conflictelor ce apar între copii (în special la grupa mică).
3. Unii profesori ȋntâmpină dificultăți ȋn a comunica eficient cu părinții. Din acest motiv, vom
avea ȋn vedere, abilitarea unor cadre didactice în materie de comunicare, în raport cu
solicitările, interesele şi nevoile beneficiarilor.
Oportunităţi:

1. Ponderea cadrelor didactice cu vârste cuprinse între 25 şi 45 de ani este de 75% (15
persoane), în timp ce ponderea profesorilor debutanţi este de 5% (1 persoană), iar ponderea
profesorilor aflaţi în prag de pensionare este tot de 5% (1 persoană). Acest fapt permite
resetarea cutumelor existente ȋn grădiniță și moștenite de la generația anterioară de educatoare.
2. Ponderea profesorilor cu studii superioare în specialitate este de 50 % (10 persoane), 40,5 %
dintre ceilalţi profesori având studii superioare în alte domenii, iar 9,5 % dintre cadrele
didactice având studii medii.
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3. Amplasarea grădiniţei într-o zonă demografică deosebit de activă, în cartierul Alexandru cel
Bun din Iaşi existând un spor demografic cu mult peste media pe ţară.
Riscuri:
1. Scăderea motivaţiei şi interesului cadrelor didactice pentru activităţile profesionale
(colaborarea cu părinţii, perfecţionarea, activităţile extracurriculare, confecţionarea de
materialelor didactice, pregătirea cu profesionalism a lecţiilor etc.)
2. Criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice care nu permite o mai mare
implicare a familiei în viaţa grădiniţei.
III.9.2.2. Strategia de acţiune pentru dezvoltarea resurselor umane
1. Implicarea tuturor părinţilor ȋn proiectele și activitățile derulate ȋn grădiniță de către asociația
de părinți.
2. Realizarea ȋn grădiniță a unui cadru organizațional care să favorizeze transferul
competențelor profesionale.
3. Utilizarea sistematică a unor instrumente de lucru pentru evaluarea periodică a gradului de
dezvoltare a preşcolarilor.

III.9.3.1. Resurse materiale şi financiare
Puncte tari:
1. Existenţa unor săli de clasă foarte bine amenajate şi dotate.
2. Existenţa sălii de sport, a bibliotecii, a cabinetelor, a birourilor, a cabinetului medical, a
blocului alimentar propriu, a altor spaţii auxiliare şi administartive, precum şi a curţii
amenajate cu spaţii de joacă.
3. Existenţa unei relaţii foarte bune cu autorităţile locale în vederea alocării unui buget adecvat
necesităţilor grădiniţei.
4. Existenţa şi funcţionarea asociaţiei de părinţi.
Aspecte ce trebuie îmbunătăţite:
1. Repararea conductelor de apă existente ȋn subsolul grădiniţei și igienizarea acestuia.
2. Conectarea la sistemul centralizat de ȋncălzire și renunțarea la centrala termică.
3. Angajarea unui paznic la intrarea ȋn grădiniță.
4. Amenajarea curții grădiniței.
Oportunităţi:
1. Existenţa unei relaţii foarte bune cu autorităţile locale în vederea alocării unui buget adecvat
necesităţilor grădiniţei.
2. Existenţa şi funcţionarea asociaţiei de părinţi.
Riscuri: Gestionarea / administrarea ineficientă a resurselor materiale şi financiare existente.
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III.9.3.2. Strategia de acţiune pentru dezvoltarea resurselor materiale şi financiare
1. Consolidarea colaborării cu ISJ Iaşi, cu Primăria Iaşi şi cu Consiliul Local al Municipiului
Iaşi în vederea asigurării resurselor financiare necesare funcţionării grădiniţei.
2. Diversificarea resurselor financiare puse la dispoziţia grădiniţei, în urma realizării unei mai
bune colectării a contribuţiilor voluntare oferite de părinţi în cadrul asociaţiei de părinţi.

III.9.4.1. Relaţiile cu comunitatea
Puncte tari:
1. Existența ȋn comunitate a unei imagini foarte bune a grădiniței ȋn rândul părinților.
2. Implicarea grădiniţei în numeroase proiecte educaţionale realizate cu diverşi parteneri
(universităţi, şcoli, instituţii culturale, agenţi comerciali, ONG-uri, instituţii publice, biserică)
3. Existenţa şi funcţionarea în cadrul grădiniţei a Centrului de Resurse pentru Educaţie şi
Dezvoltare (CRED) Iaşi.
4. Existenţa şi funcţionarea în parteneriat cu grădiniţa a Asociaţiei de părinţi şi a Asociaţiei
Educatorilor Ieşeni.
Aspecte ce trebuie îmbunătăţite:
1. Lipsa unor proiecte şi parteneriate educaţionale realizate la nivel internaţional.
Oportunităţi:
1. Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul copiilor din grădiniţă
(Primărie, ONG-uri, Biserică, Poliţie, instituţii culturale).
Riscuri:
1. Timpul limitat al părinţilor poate conduce la slaba implicare a acestora în viaţa grădiniţei.
III.9.4.2. Strategia de acţiune pentru dezvoltarea relaţiilor comunitare
1. Implicarea grădiniţei în proiecte internaţionale.
2. Traducerea ȋntr-o limbă de circulație internațională a site-ului grădiniței.
3. Realizarea unor noi proiecte educaţionale care sa aibă un impact crescut asupra
comunităţii educaţionale din municipiul Iaşi.
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IV. ŢINTE ŞI OPȚIUNI STRATEGICE
Ţinta strategică nr. 1:
Centrarea ȋntregului demers strategic (atât la nivel educațional, cât și la nivel managerialadministrativ) ȋn vederea operaționalizării, ȋn activitatea de zi cu zi a grădiniței, a următoarelor
valori fundamentale: curiozitatea, bucuria de a ȋnvăța și starea de bine a preșcolarilor.
Opțiuni strategice:
a) organizarea ambientului educaţional şi dotarea sălilor de grupă cu materiale ce
stimulează curiozitatea copiilor, bucuria acestora de a cunoaşte şi de a ȋnvăţa;
b) formarea profesorilor şi a ȋngrijitoarelor ȋn vederea asigurării unui climat afectiv şi
motivaţional favorabil ȋnvăţării spontane şi naturale a copiilor;
c) valorificarea curiozităţii native a preşcolarilor şi stimularea motivaţiei intrinseci a
acestora prin reconsiderarea rolului în învăţare şi în dezvoltare a curriculum-ului la
alegerea copiilor;
Ţinta strategică nr . 2:
Construirea unei comunități autentice de ȋnvățare - copii, părinţi, educatori, specialiști - în cadrul
căreia copiii sunt permanent ȋncurajați să exploreze, să experimenteze, să creeze, să descopere
cine sunt și ce anume le place să facă.
Opțiuni strategice:
a) realizarea unui parteneriat ȋntre grădiniță și asociația de părinți ȋn vederea promovării
valorilor grădiniței atât ȋn mediul familial, cât și ȋn mediul instituțional;
b) organizarea și desfășurarea unor proiecte educaționale și a unor activități extracurriculare
ȋn parteneriat cu asociația de părinți, asociația profesională a educatorilor, centrul de
resurse și alte instituții și organizații din comunitate;
c) organizarea și derularea unor sesiuni de comunicare și ateliere practice de lucru destinate
educației parentale, pornind de la deviza: copilul este oglinda părinților și a ȋntregii
familii;
Ţinta strategică nr . 3:
Ȋmbunătățirea sistematică și progresivă a rezultatelor obținute ȋn ȋnvățarea și dezvoltarea
preșcolarilor.
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Opțiuni strategice:
a) utilizarea unor instrumente omologate, eşalonate şi standardizate pentru evaluarea
periodică a gradului de dezvoltare a preşcolarilor;
b) identificarea stilurilor dominante de ȋnvățare ale preșcolarilor și individualizarea ȋnvățării
ȋnfuncție de interesele, dorințele și nevoilefiecărui copil;
c) formarea profesorilor ȋn vederea construirii unor scenarii ludice și atractive de ȋnvățare
destinate preșcolarilor;
d) relizarea unei baze de date ce include informații relevante privind progresul copiilor ȋn
ȋnvățare și dezvoltare;
Ţinta strategică nr . 4:
Abordarea incluzivă a educaţiei timpurii şi adecvarea continuă a ofertei educaţionale la nevoile şi
cerinţele beneficiarilor interni şi externi.
Opțiuni strategice:
a) identificarea timpurie a preșcolarilor cu profiluri atipice de dezvoltare;
b) elaborarea şi aplicarea în practica educaţională a unor planuri şi programe incluzive
de învăţare destinate copiilor cu profiluri atipice de dezvoltare (copii cu abilităţi
înalte, copii cu dificultăţi în învăţare şi dezvoltare: CES, probleme familiale, sociale
etc.);
c) respectarea de către părinți și profesori a principiului nediscriminării și a egalității de
șanse a preșcolarilor;
Ţinta strategică nr . 5:
Modernizarea bazei materiale, asigurarea resurselor financiare necesare funcţionării şi dezvoltării
grădiniţei.
Opțiuni strategice:
a) ȋmbunătăţirea sistemului de asigurare a securităţii copiilor şi personalului din
grădiniţă;
b) colaborarea cu autorităţile locale ȋn vederea asigurării resurselor financiare
prognozate ȋn bugetul unităţii;
c) colaborarea cu asociaţia de părinţi ȋn vederea asigurării resurselor extrabugetare;
d) amenajarea parcului de joacă ȋn aer liber pentru preşcolari;
e) ȋmbunătăţirea dotărilor din sălile de grupă şi din grădiniţă cu diferite materiale şi
echipamente necesare derulării ȋn bune condiţii a activităţilor de ȋnvăţare
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Ţinta strategică nr . 6:
Construirea, promovarea şi menţinerea unei imagini pozitive a grădiniţei în spaţiul public şi în
comunitate.
Opțiuni strategice:
a) traducerea ȋntr-o limbă de circulație internațională a web-site-ului grădiniţei;
b) elaborarea și aplicarea unui plan de marketing și promovare a grădiniței ȋn
comunitate;
c) conceperea şi editarea de publicaţii pe teme de educaţie timpurie;
d) organizarea unor evenimente publice pe diverse teme privind educaţia timpurie;

V. REZULTATE AŞTEPTATE
V.1. Curriculum

Rezultate cantitative:

-

creşterea progresivă, în fiecare an şcolar, a numărului de activităţi demonstrative realizate în
echipă şi analiza acestora în vederea extragerii celor mai bune strategii, metode şi tehnici de
predare-învăţare-evaluare;

-

creşterea progresivă, în fiecare an şcolar, a numărului de activităţi de învăţare de la egali
desfăşurate săptămânal în grădiniţă;

-

creşterea progresivă, în fiecare an şcolar, a numărului de profesori ce îşi centrează activitatea
didactică pe conceptul de învăţare activă, respectiv pe conceptul de dezvoltare globală şi
optimală a fiecărui preşcolar în parte;

-

creşterea progresivă, în fiecare an şcolar, a numărului de proiecte educaţionale realizate în
colaborare cu diferite alte organizaţii/instituţii, proiecte în care grădiniţa este partener;

-

creşterea progresivă, în fiecare an şcolar, a numărului de beneficiari interni şi externi care se
declară mulţumiţi de serviciile oferite de grădiniţă, în urma aplicării chestionarelor de
satisfacţie.

Rezultate calitative:

-

creşterea calităţii activităţilor de învăţare realizate de profesori, în urma evaluării periodice a
prestaţiei acestora cu ajutorul unor instrumente cuantificabile;
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-

publicarea unui ghid practic şi a unui auxiliar curricular care să conţină idei şi sugestii
practice privind utilizarea jocurilor şi a scenariilor ludice în cadrul activităţilor de învăţare
realizate la grădiniţă;

-

amenajarea sistematică şi progresivă a sălilor de grupă în conformitate cu principiile
educaţiei timpurii;

-

amenajarea sistematică şi progresivă a curţii grădiniţei în conformitate cu principiile
educaţiei timpurii;

V.2. Resurse materiale şi financiare

Rezultate cantitative:

- creşterea progresivă, în fiecare an şcolar, a veniturilor obţinute de asociaţia de părinti şi
utilizarea acestor venituri în funcţie de interesele şi priorităţile grădiniţei;

- creşterea progresivă, în fiecare an şcolar, a dotărilor şi echipamentelor incluse în inventarul
grădiniţei prin raportare la prevederile Normativului de dotare minimală a serviciilor de
educaţie timpurie;

- creşterea progresivă, în fiecare an şcolar, a numărului de cărţi, ghiduri, auxiliare curriculare,
jocuri, jucării, DVD-uri educaţionale planşe şi alte materiale didactice existente în grădiniţă;

- creşterea progresivă, în fiecare an şcolar, a calităţii meniului oferit zilnic preşcolarilor,
păstrând totodată un echilibru în ceea ce priveşte raportul preţ-calitate.
Rezultate calitative:

-

gestionarea eficientă a resurselor destinate pentru aplicarea adecvată a curriculum-ului pentru
educaţie timpurie;

-

gestionarea eficientă a resurselor destinate pentru îmbunătăţirea sistemului de management al
calităţii;

-

gestionarea eficientă a resurselor destinate pentru îmbunătăţirea sistemului de comunicare
internă şi externă;

-

gestionarea eficientă a resurselor destinate pentru buna funcţionare a sistemelor şi
echipamentelor tehnologice, precum şi a sistemului de securitate şi pază;

-

gestionarea eficientă a resurselor destinate pentru buna funcţionare a comisiilor funcţionale şi
de lucru existente în grădiniţă.
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V.3. Resurse umane

Rezultate cantitative:

-

creşterea progresivă, în fiecare an şcolar, a numărului de preşcolari incluşi în programul de
evaluare periodică a nivelului de dezvoltare fizică, emoţională, socială şi cognitivă
(screening);

-

creşterea progresivă, în fiecare an şcolar, a ratei de identificare a preşcolarilor ce manifestă
profiluri atipice de dezvoltare şi elaborarea/aplicarea unor planuri individualizate de învăţare
pentru fiecare dintre aceştia;

-

creşterea progresivă, în fiecare an şcolar, a numărului de părinţi incluşi în programe de
consiliere parentală;

-

creşterea progresivă, în fiecare an şcolar, a numărului de profesori ce se documentează,
transferă informaţii şi aplică o serie de bune practici în educaţia timpurie;

-

creşterea progresivă, în fiecare an şcolar, a numărului de profesori ce îşi fundamentează
relaţiile cu preşcolarii, cu părinţii şi cu ceilalţi colegi pe conceptul de comunicare asertivă.

Rezultate calitative:

-

gestionarea eficientă a resurselor destinate pentru formarea continuă a resursei umane;

-

includerea în programe de consiliere parentală a părinţilor ce întâmpină probleme în educaţia
preşcolarilor;

-

formarea profesorilor în domeniul comunicării asertive şi aplicarea la grupă a tehnicilor de
comunicare învăţate;

V.4. Relaţiile cu comunitatea
Rezultate cantitative:

- creşterea progresivă, în fiecare an şcolar, a numărului de parteneriate educaţionale realizate în
comun cu organizaţii şi instituţii locale/judeţene/naţionale/internaţionale;

- creşterea progresivă, în fiecare an şcolar, a numărului de participanţi incluşi în cadrul
proiectelor educaţionale desfăşurate în colaborare cu organizaţii şi instituţii din comunitatea
locală;
Rezultate calitative:
-

derularea şi finalizarea unor proiecte educaţionale cu impact major asupra comunităţii.
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VI. ETAPE ALE PROIECTULUI DE DEZVOLTARE
VI.1. Septembrie 2018-august 2019:
A. Ţinte strategice:
1. Aplicarea bunelor practici recomandate de comunitatea internaţională ȋn educaţia
timpurie (ECEC) ȋn vederea asigurării la grădiniţă a stării de bine şi a bucuriei copiilor de
ȋnvăţa.
2. Construirea unei comunități autentice de ȋnvățare - copii, părinţi, educatori, specialiști - în
cadrul căreia copiii sunt permanent ȋncurajați să exploreze, să experimenteze, să creeze,
să descopere cine sunt și ce anume le place să facă.
3. Ȋmbunătățirea sistematică și progresivă a rezultatelor obținute ȋn ȋnvățarea și dezvoltarea
preșcolarilor.
4. Abordarea convergentă şi incluzivă a educaţiei timpurii şi adecvarea continuă a ofertei
educaţionale la nevoile şi cerinţele beneficiarilor interni şi externi (elaborarea unei hărţi a
riscului educaţional la fiecare grupă de preşcolari).
5. Modernizarea bazei materiale, asigurarea resurselor financiare necesare funcţionării şi
dezvoltării grădiniţei – eficientizarea sistemului de asigurare a securităţii preşcolarilor.
6. Construirea, promovarea şi menţinerea unei imagini pozitive a grădiniţei în spaţiul public
şi în comunitate

B. Resurse:
1. Umane: 300 de preşcolari, 700 de părinţi şi bunici, 20 de cadre didactice, 14 cadre
didactice auxiliare, 3 angajaţi ca personal nedidactic, 1 cadru didactic universitar, 1
inspector al ISJ Iaşi, 2 cadre medicale, logoped, consilier şcolar
2. Financiare: 1578 mii lei, din care 1390 mii lei de la buget şi 188 mii lei de la asociaţia de
părinţi
3. Temporale: anul şcolar 2018-2019
4. Instituţionale: Ministerul Educaţiei, ARACIP, ISJ Iaşi, Primăria Iaşi, CCD Iaşi, CJRAE
Iaşi, CRED Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
5. Informaţionale: Internet, biblioteca grădiniţei, Revista grădiniţei, Ghidul de bune practici,
Ghidul Părinţilor, Ghidul Personalului, Manualul Calităţii
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VI.2. Septembrie 2019-august 2020
A. Ţinte strategice:
1. Aplicarea bunelor practici recomandate de comunitatea internaţională ȋn educaţia
timpurie (ECEC) ȋn vederea asigurării la grădiniţă a stării de bine şi a bucuriei copiilor de
ȋnvăţa.
2. Construirea unei comunități autentice de ȋnvățare - copii, părinţi, educatori, specialiști - în
cadrul căreia copiii sunt permanent ȋncurajați să exploreze, să experimenteze, să creeze,
să descopere cine sunt și ce anume le place să facă.
3. Ȋmbunătățirea sistematică și progresivă a rezultatelor obținute ȋn ȋnvățarea și dezvoltarea
preșcolarilor.
4. Abordarea convergentă şi incluzivă a educaţiei timpurii şi adecvarea continuă a ofertei
educaţionale la nevoile şi cerinţele beneficiarilor interni şi externi (elaborarea unei hărţi a
riscului educaţional la fiecare grupă de preşcolari).
5. Modernizarea bazei materiale, asigurarea resurselor financiare necesare funcţionării şi
dezvoltării grădiniţei – eficientizarea sistemului de asigurare a securităţii preşcolarilor.
6. Construirea, promovarea şi menţinerea unei imagini pozitive a grădiniţei în spaţiul public
şi în comunitate

B. Resurse:
1. Umane: 280 de preşcolari, peste 700 de părinţi şi bunici, 20 de cadre didactice, 14 cadre
didactice auxiliare, 3 angajaţi ca personal nedidactic, 2 cadre didactice universitare în
Ştiinţele Educaţiei, 2 inspectori ai ISJ Iaşi, logoped, consilier şcolar, 2 cadre medicale
2. Financiare: 1999 mii lei, din care 1811,40 mii lei de la buget şi 188 mii lei de la asociaţia
de părinţi
3. Temporale: anul şcolar 2019-2020
4. Instituţionale: Ministerul Educaţiei, ARACIP, ISJ Iaşi, Primăria Iaşi, CCD Iaşi, CJRAE
Iaşi, CRED Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
5. Informaţionale: Internet, biblioteca grădiniţei, Revista grădiniţei, Ghidul de bune practici,
Manualul Calităţii
VI.3. Septembrie 2020-august 2021
A. Ţinte strategice:
1. Aplicarea bunelor practici recomandate de comunitatea internaţională ȋn educaţia
timpurie (ECEC) ȋn vederea asigurării la grădiniţă a stării de bine şi a bucuriei copiilor de
ȋnvăţa.
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2. Construirea unei comunități autentice de ȋnvățare - copii, părinţi, educatori, specialiști - în
cadrul căreia copiii sunt permanent ȋncurajați să exploreze, să experimenteze, să creeze,
să descopere cine sunt și ce anume le place să facă.
3. Ȋmbunătățirea sistematică și progresivă a rezultatelor obținute ȋn ȋnvățarea și dezvoltarea
preșcolarilor.
4. Abordarea convergentă şi incluzivă a educaţiei timpurii şi adecvarea continuă a ofertei
educaţionale la nevoile şi cerinţele beneficiarilor interni şi externi (elaborarea unei hărţi a
riscului educaţional la fiecare grupă de preşcolari).
5. Modernizarea bazei materiale, asigurarea resurselor financiare necesare funcţionării şi
dezvoltării grădiniţei – eficientizarea sistemului de asigurare a securităţii preşcolarilor.
6. Construirea, promovarea şi menţinerea unei imagini pozitive a grădiniţei în spaţiul public
şi în comunitate

B. Resurse:
1. Umane: 360 preşcolari, peste 800 de părinţi şi bunici, 20 de cadre didactice, 14 cadre
didactice auxiliare, 3 angajaţi ca personal nedidactic, 4 cadre didactice
universitare, 2 inspectori ai ISJ Iaşi, logoped, consilier şcolar, 2 cadre medicale
2. Financiare: 2080 mii lei, din care 1892,89 mii lei de la buget, iar 188 mii lei de la
asociaţia de părinţi
3. Temporale: anul şcolar 2020-2021
4. Instituţionale: Ministerul Educaţiei, ARACIP, ISJ Iaşi, Primăria Iaşi, CCD Iaşi, CJRAE
Iaşi, CRED Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
5. Informaţionale: Internet, biblioteca grădiniţei, Revista grădiniţei, Ghidul de bune practici,
Manualul Calităţii

VI.3. Septembrie 2021-august 2022
B. Ţinte strategice:
1. Aplicarea bunelor practici recomandate de comunitatea internaţională ȋn educaţia
timpurie (ECEC) ȋn vederea asigurării la grădiniţă a stării de bine şi a bucuriei copiilor de
ȋnvăţa.
2. Construirea unei comunități autentice de ȋnvățare - copii, părinţi, educatori, specialiști - în
cadrul căreia copiii sunt permanent ȋncurajați să exploreze, să experimenteze, să creeze,
să descopere cine sunt și ce anume le place să facă.
3. Ȋmbunătățirea sistematică și progresivă a rezultatelor obținute ȋn ȋnvățarea și dezvoltarea
preșcolarilor.
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4. Abordarea convergentă şi incluzivă a educaţiei timpurii şi adecvarea continuă a ofertei
educaţionale la nevoile şi cerinţele beneficiarilor interni şi externi (elaborarea unei hărţi a
riscului educaţional la fiecare grupă de preşcolari).
5. Modernizarea bazei materiale, asigurarea resurselor financiare necesare funcţionării şi
dezvoltării grădiniţei – eficientizarea sistemului de asigurare a securităţii preşcolarilor.
6. Construirea, promovarea şi menţinerea unei imagini pozitive a grădiniţei în spaţiul public
şi în comunitate
B. Resurse:
6. Umane: 250 de preşcolari, peste 800 de părinţi şi bunici, 20 de cadre didactice, 14 cadre
didactice auxiliare, 3 angajaţi ca personal nedidactic, 4 cadre didactice
universitare, 2 inspectori ai ISJ Iaşi, logoped, consilier şcolar, 2 cadre medicale
7. Financiare: 2167 mii lei, din care 1978,90 mii lei de la buget şi 188 mii lei de la asociaţia
de părinţi
8. Temporale: anul şcolar 2021-2022
9. Instituţionale: Ministerul Educaţiei, ARACIP, ISJ Iaşi, Primăria Iaşi, CCD Iaşi, CJRAE
Iaşi, CRED Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
10.

Informaţionale: Internet, biblioteca grădiniţei, Revista grădiniţei, Ghidul de bune
practici, Manualul Calităţii

VII. NECESITATEA, FEZABILITATEA ȘI OPORTUNITATEA
PROIECTULUI
Necesitatea prezentului proiect de dezvoltare derivă din continuitatea activităţii grădiniţei ȋn
comunitate. Cu alte cuvinte, grădiniţa evoluează ȋmpreună cu ȋntreaga comunitate, ȋnsă gradiniţa
noastră constituie un veritabil nucleu de competenţă ȋn domeniul educaţiei timpurii. Astfel
părinţii actuali vor putea aborda educaţia copiilor cu o mai mare atenţie, pricepere şi
disponibilitate ȋn comparaţie cu generaţiile anterioare. Proiectul este fezabil, deoarece este
realizat ȋn parteneriat atât cu autorităţile locale, dar mai ales ȋn parteneriat cu asociaţia de părinţi.
Implicarea masivă a părinţilor (prin asociaţia de părinţi) asigură atât fezabilitatea, cât şi
sustenabilitatea proiectului mai ales prin formarea unor atitudini civice ȋn rândul părinţilor şi a
membrilor comunităţii. Ȋn ceea ce priveşte oportunitatea proiectului, grădiniţa are ȋn vedere
faptul că toate celelalte grădiniţe cu program prelungit din zonă dispun şi de creşă (fapt ce la
asigură ȋnscrierea copiilor la grupele mici). Din acest motiv, grădiniţă noastră ȋncearcă să
compenseze lipsa creşei cu o creştere semnificativă a calităţii ambientului, a interacţiuniilor cu
preşcolarii şi cu părinţii acestora, precum şi printr-un parteneriat bine fundamentat cu asociaţia
de părinţi.
38

VIII. MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ŞI
EVALUARE
VIII.1. Monitorizarea şi evaluarea internă
Monitorizarea şi evaluarea internă a gradului de îndeplinire a activităţilor, a calităţii proceselor
educaţionale şi a rezultatelor obţinute va realizată prin intermediul următoarelor instrumente:

-

Analiza lunară a activităţii tuturor angajatilor şi a activităţii tuturor departamentelor în cadrul
Consiliului de administraţie;

-

Rapoarte individuale de activitate a cadrelor didactice (anual);

-

Rapoarte ale comisiilor funcţionale şi de lucru (semestriale şi anuale);

-

Rapoarte ale activităţii manageriale (semestrial şi anual);

-

Studii de caz şi analize statistice

-

Proceduri de sistem incluse în Manualul Calităţii al Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 21
Iaşi (pp.46-120): proceduri de autoevaluare instituţională, proceduri de analiză a culturii
organizaţionale, proceduri de evaluare a aşteptărilor beneficiarilor interni, proceduri de
evaluare a satisfacţiei beneficiarilor externi, proceduri de comunicare internă, decizie şi
raportare, proceduri de identificare şi prevenire a perturbărilor majore, proceduri de control al
documentelor şi înregistrărilor, proceduri de monitorizare, evaluare, revizuire şi îmbunătăţire
a calităţii, proceduri specifice personalului didactic auxiliar şi nedidactic

-

Discuţii individuale cu angajaţii grădiniţei, cu preşcolarii şi cu părinţii acestora

-

Fişele de evaluare a calităţii activităţilor de învăţare (asistenţe şi interasistenţe colegiale)

-

Chestionare: de evaluare a satisfacţiei părinţilor faţă de serviciile oferite de grădiniţă, de
evaluare a satisfacţiei cadrelor didactice, de evaluare a activităţii debutanţilor, de evaluare a
gradului de adaptare a preşcolarilor la grădiniţă, de evaluare a climatului organizaţional, de
evaluare a calităţii relaţiilor interpersonal etc.

-

Planuri de dezvoltare profesională, Planuri de intervenţie individualizată

-

Raportul Anual de Evaluare Internă elaborate de CEAC

VIII.2. Monitorizarea şi evaluarea externă
Monitorizarea şi evaluarea externă va fi realizată periodic de către ISJ Iaşi, respectiv ARACIP în
baza legislaţiei educaţionale în vigoare.
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IX. REVIZUIREA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE
INSTITUŢIONALĂ A G.P.P. NR. 21 IAŞI (2018-2022)
În vederea formalizării proceselor şi activităţilor fundamentale care se desfăşoară în
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 21 Iaşi, descriem în continuare procedura de lucru elaborată,
înregistrată în Manualul Calităţii al GPP nr. 21 Iaşi, şi aplicată în vederea revizuirii Proiectului
de dezvoltare instituţională 2018-2022:
1. Scopul procedurii: formalizarea activităţii de revizuire a proiectului de dezvoltare
instituţională (PDI).
2. Descrierea procedurii: procedura descrie actorii şi atribuţiile specifice ale acestora privind
activitatea de revizuire a PDI.
3. Domeniul de aplicare:
3.1. procedura se referă la activitatea directorului şi a membrilor consiliului de administraţie;
3.2. compartimentul beneficiar este managementul instituţional.
4. Documente de referinţă:
4.1. Legea Educaţiei nr. 1/2011, ROFUIP;
4.3. Documente interne: Proiectul de dezvoltare instituţională.
5. Descrierea etapelor:
5.1. la sfârşitul anului şcolar, directorul prezintă în faţa consiliului de administraţie, în faţa
comitetului de părinţi şi în faţa consiliului profesoral propriul raport de activitate în care descrie
gradul de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în Planul Operaţional Anual şi în Proiectul de
Dezvoltare Instituţională;
5.2. membrii Consiliului de administraţie, reprezentanţii părinţilor şi ai autorităţilor publice
locale, precum şi ai corpului profesoral analizează gradul de îndeplinire a acestor obiective şi –
după caz – pot propune în mod argumentat revizuirea anumitor elementele incluse în PDI, pe
baza bunelor practici consacrate la nivel naţional şi internaţional;
5.3. în cazul modificării contextului instituţional şi socio-economic, directorul proiectează noi
obiective şi depistează eventualele riscuri ce pot afecta buna funcţionare a grădiniţei;
5.4. directorul propune spre aprobare în consiliul de administraţie noile măsuri ce
urmează a fi introduse/extrase din PDI;
5.5. membrii consiliului de administraţie, întruniţi în mod legal, analizează eficienţa şi
eficacitatea propunerilor directorului şi aprobă sau nu modificarea/revizuirea PDI;
6. Documente/Instrumente utilizate: Proiectul de dezvoltare instituţională a GPP nr. 21 Iaşi
(2018-2022), registrul de procese verbale al Consiliului de administraţie.
7. Mod de utilizare: rezultatele procedurii se valorifică în managementul instituţional.
8. Responsabili: directorul unităţii, membrii Consiliului de administraţie.
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