
 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

A GRĂDINIȚEI CU P.P. ”CURCUBEUL COPILĂRIEI” CRAIOVA 

2022-2026 

Grădinița cu PP „Curcubeul Copilăriei” Craiova cu sediul în str. Amaradia Nr. 70, a fost înființată în 

anul 1980, fiind o instituție de învățământ preșcolar care se adresează comunității din cartierul George Enescu 

și Brazda lui Novac situându-se la intersecția celor două cartiere. În prezent, aceasta unitate de învățământ 

este frecventată de un număr de 210 de preșcolari, organizați în 8 grupe de program prelungit, astfel: 

 

Grupa Nr. grupe Alternativa educațională Nr. preșcolari 

Grupa mică 2 1tradițional/1 STEP BY STEP 23/23 

Grupa mijlocie 2 1tradițional/1 STEP BY STEP 26/25 

Grupa mare 4 2tradițional/2 STEP BY STEP 58/56 

  

În cadrul unității de învățământ își desfășoară activitatea un număr de 31 de angajați, astfel: director – 

1, personal didactic-16, personal didactic auxiliar – 2 (1 administrator financiar, 1 administrator de 

patrimoniu), personal nedidactic – 12. Relații interpersonale sunt bazate pe respect, colaborare, deschidere, 

comunicare. 

Strategia de dezvoltare instituțională pentru perioada 2022-2026 s-a realizat plecând de la o radiografie 

complexă și realistă asupra mediului extern în care activează instituția de învățământ și asupra mediului 

organizațional intern. Tehnicile de analiză SWOT au permis o evaluare echilibrată și exigentă a resurselor și 

mijloacelor, a impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali și politici îl au asupra activității 

unității.  

ANALIZA SWOT 
 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1. Personalul didactic este calificat în proporție de 

100% din care 88% titular, 62% cu gradul didactic I; 

2. Existența unui profesor consilier școlar, profesor 

logoped și profesor itinerant în unitate; 

3. Relațiile interpersonale existente, favorizează 

crearea unui climat educațional deschis, stimulativ; 

4. Curriculum la decizia grădiniței este diversificat, 

ținându-se cont de nevoile copiilor, cerințele 

părinților și baza didactico-materială a unității în 

limita competențelor cadrelor didactice; 

5. Grădinița dispune de o bază didactico-materială 

bogată și diversificată, de tehnologie și acces la 

internet; 

6. Implementarea alternativei educaționale STEP BY 

STEP la 4 grupe de preșcolari; 

7. Aprobarea unui proiect internațional (Erasmus+). 

1. Scăderea motivației și interesului unor cadre 

didactice pentru dezvoltare personală sau 

perfecționare; 

2. Săli de clasă mici precum și lipsa unui spațiu 

special amenajat pentru desfășurarea activităților 

sportive (teren de sport/de joacă în aer liber 

nemodernizat); 

3. Implicarea redusă a părinților în activitatea 

grădiniței și a propriilor copii fapt ce influențează 

starea de bine a tuturor factorilor implicați; 

4. Integrarea redusă în procesul instructiv-educativ a 

activităților derulate prin intermediul tehnologiei și 

internetului; 

5. Comportament deficitar al copiilor; 

6. Fonduri bugetare insuficiente acordate conform  

costului standard per elev. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

1. Parteneriatele  cu diverse instituții pentru 

realizarea unor activități educative școlare și 

extrașcolare: excursii, vizite, vizionări de spectacole, 

concursuri, acțiuni caritabile etc.; 

2. Oferta variată de formare și perfecționare 

profesională a C.C.D. Dolj, ONG-uri, Universități, 

alte instituții avizate; 

3. Posibilitatea de a atrage venituri extrabugetare prin 

donații și sponsorizări, Asociația de părinți; 

4. Disponibilitatea unor instituții similare pentru 

organizarea de schimburi de experiență; 

1. Ritmul accelerat al dezvoltării tehnologiei poate 

conduce la uzura morală a echipamentelor existente și 

la imposibilitatea de a le înlocui într-un timp scurt;  

2. Instabilitatea legislativă, economică, socială. 

3. Neacceptarea părinților de a recunoaște cerințele 

speciale ale copiilor; 

4. Numărul în creștere al familiilor dezorganizate, 

monoparentale care afectează comportamentul 

copiilor și reacțiile părinților la solicitările și regulile 

impuse de grădiniță. 



 

 

 

VIZIUNEA GRĂDINIȚEI 

O grădiniță deschisă care oferă șanse egale și integrare socială tuturor preșcolarilor! 

 

 MISIUNEA GRĂDINIȚEI 

 

Ne propunem să formăm copii sănătoși, receptivi, sociabili și polivalenți, care să se adapteze cu 

ușurință la o lume în schimbare, având cunoștințe temeinice despre aceasta, adevărați cetățeni europeni 

care apreciază și promovează valorile și practicile naționale și democratice. 

   

OBIECTIVE  STRATEGICE 

 

1. Creșterea stării de bine în rândul copiilor, cadrelor didactice și părinților de la un nivel 

satisfăcător la un nivel foarte bun în următorii 4 ani; 

2. Creșterea gradului de incluziune prin scăderea cu 50% a absenteismului copiilor provenind 

din grupuri dezavantajate/vulnerabile până în anul 2024 

3. Îmbunătățirea rezultatelor școlare cu 75% prin integrarea în procesul instructiv-educativ a 

activităților derulate prin intermediul tehnologiei și internetului până în anul 2023; 

4. Dezvoltarea cu 75% a comportamentelor pentru viață practică în rândul preșcolarilor prin 

extinderea predării cu ajutorul alternativelor educaționale până în anul 2026. 

 

MOTIVAREA ALEGERII OBIECTIVELOR STRATEGICE 

 

 Pornind de la analiza diagnostică și de la obiectivele strategice, acceptând că nivelul de 

formare/pregătire atins în grădiniță reprezintă un mijloc puternic de integrare școlară și socială, că eșecul 

școlar generează eșecul social, opțiunile strategice ce derivă din misiunea instituției sunt: îmbunătățirea 

participării școlare, îmbunătățirea rezultatelor învățării și îmbunătățirea stării de bine a beneficiarilor și 

angajaților. 

 Primul obiectiv strategic ”Creșterea stării de bine în unitate în rândul copiilor, cadrelor didactice și 

părinților de la un nivel satisfăcător la un nivel foarte bun în următorii 4 ani” a rezultat din identificarea 

punctelor slabe 1,3 și 5 și amenințările 3 și 4 beneficiind de avantajele punctelor tari 2 și 7 și a oportunităților 

1, 2, 3 și 4.  

 Cel de-al doilea obiectiv strategic ”Creșterea gradului de incluziune prin scăderea cu 50% a 

absenteismului copiilor provenind din grupuri dezavantajate/vulnerabile până în 2024” a rezultat din 

identificarea punctelor slabe 3, 4 și 5 și amenințările 3 și 4 beneficiind de avantajele punctelor tari 2, 4, 7 

și a oportunităților 2 și 4 .  

 Cel de-al treilea obiectiv strategic ”Îmbunătățirea cu 50% a rezultatelor școlare prin integrarea în 

procesul instructiv-educativ a activităților derulate prin intermediul tehnologiei și internetului până în 

2023” a rezultat din identificarea punctului slab 4 și amenințarea 1 beneficiind de avantajele punctelor tari 

1, 5, 7 și oportunităților 2 și 4.  

Cel de-al patrulea obiectiv strategic ”Dezvoltarea cu 50% a comportamentelor pentru viață practică în 

rândul preșcolarilor prin extinderea predării cu ajutorul alternativelor educaționale până în 2026” a 

rezultat din identificarea punctelor slabe 3,4 și 5 și amenințarile3 și 4 beneficiind de avantajele punctelor 

tari 6 și 7 și a oportunităților 1, 2, 3 și 4.  

 Am ales aceste obiective pentru a produce o schimbare privind starea de bine a factorilor implicați în 

educație, a îmbunătăți rezultatele învățării preșcolarilor și crește participarea la educație a tuturor 

preșcolarilor în concordanță cu HG nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de 

funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul 

preuniversitar, cu atât mai necesară după perioadă pandemică pe care o traversăm.  

 

 

 

 



 

 

1. Creșterea stării de bine în rândul copiilor, cadrelor didactice și părinților de la un nivel satisfăcător la un nivel foarte bun în următorii 4 ani; 

Dezvoltare curriculară 

Opțiunea strategică 1.1. Planificarea și desfășurarea unor activități curriculare și extracurriculare vizând dezvoltare psihologică și emoțională 

(identitate și încredere, autogestionare, inițiativă, rezistentă), comportament social (empatie, implicare civică), de relaționare (prietenie, echitate, 

atitudine prosociala, respect) și viață sănătoasă (alimentație sănătoasă și mediu curat) 

Obiective specifice  Acivități Responsabili Resurse Orizont 

de timp 

Indicatori de 

performanță materiale financiare umane 

O1. Extinderea ofertei 

de CDS vizând 

dimensiunea socio-

emoțională la grupele 

mari și mijlocii  

Proiectarea și 

desfășurarea  

opționalului de educație 

emoțională la toate 

grupele mijlocii și mari 

din grădiniță; 

Comisia de 

curriculum, cadrele 

didactice de la grupe 

mijlocii și mari 

Programa de 

activitate opțională, 

materiale didactice, 

povești, jocuri 

tematice 

Rechizite 

de la 

Comitetul 

de părinți 

al grupelor 

97 

copii de 

la 

grupele 

mijlocii 

si mari 

2022-

2023 

1 proiect CDS, 97 

de copii cu 

competențe socio-

emoționale 

dezvoltate,  

O2. Desfășurarea unor 

activități curriculare și 

extracurriculare vizând 

dezvoltarea 

comportamentelor de 

viață sănătoasă 

Derularea programului 

”Mănâncă sănătos” 

Coordonator Eco 

Școala, Medic 

nutriționist, Toate 

cadrele didactice, 

asistentul medical,  

Proiectul 

programului 

”Mănânc sănătos”, 

fise de lucru, 

alimente, materiale 

didactice  

Taxa 

pentru 

masa, taxa 

de 

înscriere 

210 

copii  

2021-

2022 

semestrul 

II  

4 meniuri 

săptămânale, 210 

copii cu deprinderi 

de viață sănătoasă 

Desfășurarea de activități 

curriculare și 

extracurriculare cu copiii 

în Grădina de relaxare, 

liniște și învățare – 

Proiect pilot al ME. 

Comisia de 

curriculum, 

Coordonator Eco 

Școala, Comitetul 

ECO, Toate cadrele 

didactice 

Proiectul pilot, 

graficul activităților 

pe sectoare și grupe 

in GRLI 

Fonduri de 

la APCD 

CC 

210 

copii  

2021-

2022 

semestrul 

II 

210 copii relaxați 

în proporție de 

30% 

O3. Pilotarea utilizării 

materialelor în format 

multimedia 

https://www.childeqgui

de.org/ 

Activități de dezvoltare a 

competențelor socio-

emoționale  

Educatoarele de la 

grupele cuprinse în 

proiect, directorul 

Materialele puse la 

dispoziție de UBB 

Cluj-Napoca 
https://www.childeqg

uide.org/ 

Conform 

contractul

ui de 

parteneriat 

114 

copii de 

la 

grupa 

mare 

2021-

2022 

semestrul 

II 

instrumente în 

format digital 

utilizate, 114 copii 

cu competente 

socio-emaționale 

dezvoltate 

Dezvoltarea resurselor materiale și financiare 

Opțiunea strategică 1.2. Atragerea de resurse financiare și materiale prin sponsorizare (Asociația de părinți, agenți economici, ONG-uri, 

universități) 

https://www.childeqguide.org/
https://www.childeqguide.org/


 

 

O3. Asigurarea 

resurselor financiare 

pentru întreținerea și 

dotarea Grădinii de 

relaxare, liniște și 

învățare 

Colectarea formularului 

230 prin Asociația de 

părinți 

Administratorul de 

patrimoniu, 

educatoarele, 

directorul 

Formularul 230, 

împuterniciri, 

centralizator 

Donații 

3.5% din 

impozitul 

pe venit al 

părinților 

50-100 

părinți 

2021-

2022 

semestrul 

II 

4500 – 6000 lei 

adunați la 

asociație 

Dezvoltarea relațiilor cu comunitatea 

Opțiunea strategică 1.3. Colaborarea cu instituțiilor care furnizează programe de formare vizând dezvoltarea personală  

O4. Implicarea 

universităților, 

furnizorilor de 

formare sau altor 

membri ai comunității 

în realizarea 

activităților propuse. 

Semnarea unui 

parteneriat cu 

Facultatea de 

Psihologie și Științele 

Educației - UBB Cluj-

Napoca 

Directorul, echipa de 

implementare de la 

UBB Cluj-Napoca 

Materialele puse la 

dispoziție de UBB 

Cluj-Napoca 
https://www.childeq

guide.org/ 

Conform 

contractul

ui de 

parteneriat 

Directo

rul, 

educato

arele 

2021-

2022 

semestru

l I 

1 parteneriat,  

Dezvoltarea resurselor umane 

1.4. Dezvoltarea dimensiunii socio-emoționale a unității prin formarea părinților și cadrelor didactice  

O5. Formarea 

competențelor 

cadrelor didactice și 

părinților în domeniul 

dezvoltării personale 

Participarea cadrelor 

didactice la un training 

în cadrul ”Programul de 

dezvoltare a 

competențelor socio-

emoționale” 

8 educatoare Suportul de curs, 

materiale digitale 

https://www.childeq

guide.org/ 

Conform 

contractul

ui de 

parteneriat 

8 

educato

are + 

director

ul 

2021-

2022 

semestru

l II 

9 cadre didactice 

și 114 părinți 

formați în 

Programul de 

dezvoltare a 

competențelor 

socio-

emoționale la 

preșcolari,  

Participarea părinților la 

un training gratuit, în 

cadrul căruia vor învăța 

cum să gestioneze 

comportamentele și 

emoțiile copiilor lor. 

114 părinți ai 

copiilor 

Suportul de curs, 

materiale digitale 

https://www.childeq

guide.org/ 

Conform 

contractul

ui de 

parteneriat 

114 

părinți 

2021-

2022 

semestru

l II 

O6. Diminuarea 

potențialului burnout 

la cadrele didactice 

Desfășurarea lunară a 

unor activități non-

formale având ca temă 

bournout-ul  

17 cadre didactice, 

Profesor consilier 

școlar, specialiști 

Videoclipuri, carți 

de specialitate, 

suporturi de curs. 

Sponsoriz

ări 

17 

cadre 

didactic

e 

2021-

2012 

17 cadre 

didactice cu risc 

scăzut cu 30% 

de burnout 

 



 

 

MODALITĂȚI DE EVALUARE A EFECTELOR ATINSE PRIN SCHIMBĂRILE  REALIZATE 

 

Monitorizarea va fi realizată de director și de responsabilii de comisiile esențiale, pe parcursul derulării activităților urmărind respectarea termenelor. 

Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor și derularea activităților la termenele stabilite se desfășoară la un interval de 1 lună sau 6 luni dup caz, gradul de îndeplinire 

a acestora reprezentând factorul reglator în implementarea obiectivelor strategice și obiectivele specifice propuse. 

Evaluarea are ca scop stabilirea raportului între performanțele obținute și cele intenționate, precum și corectarea rezultatelor în sensul dorit. Procesele prin care 

se asigură calitatea sunt: planificarea și realizarea activităților de învățare (curriculare și extracuriculare); asigurarea resurselor pentru activitățile de învățare 

planificate și prin organizarea situațiilor de învățare; activitatea cadrelor didactice la grupă, în grădiniță și în comunitate; obținerea și evaluarea rezultatelor 

învățării; managementul strategic și operațional al unității; asigurarea comunicării cu actorii educaționali esențiali (copii și părinți) și cu întreaga comunitate, 

precum și asigurarea participării comunității la viața grădiniței și a grădiniței la viața comunității; evaluarea complexă a întregii „vieți școlare”. 

Evaluarea se va face periodic la date aprobate  de Consiliul de Administrație al grădiniței fără a se depăși 6 luni, iar la sfârșitul perioadei de derulare a 

proiectului se va face o evaluare sumativă. 

 

EVALUARE 

CE? CINE? CUM? CAND? UNDE? CUM FOLOSIM REZULTATELE ? 

Starea de bine CEAC, directorul, 

Profesorul consilier 

 Chestionar, interviu, observare 

directă, date statistice privind 

numărul de conflicte copil-copil, 

copil/educatoare, copil/părinte. 

Semestrial În cadrul 

formal și 

non-formal 

Pentru revizuirea ofertei de CDS pentru 

anul școlar următor, revizuirea planificării 

activităților educative. 

Rezultate ale 

învățării 

Comisia de curriculum, 

CEAC, Grup 

antibullying, Comisia 

pentru prevenirea și 

eliminarea violenței, a 

faptelor de corupție și 

discriminării în mediul 

școlar și promovarea 

interculturalității; 

Evaluările formative și sumative, 

portofoliul copilului, însușirea 

comportamentelor din fișa de 

progres, comportamente și stadii 

de dezvoltare atinse conform 

Reperelor fundamentale în 

învățarea și dezvoltare timpurie a 

copilului de naștere la 7 ani 

La finalul 

unei teme, a 

unui proiect 

tematic, 

semestrial și 

anual 

În cadrul 

formal și 

non-formal 

Pentru  revizuirea planificării activităților 

curriculare și extracurriculare și 

planificarea activităților remediale și de 

sprijin. 

Participare la 

educație 

Directorul, educatoarea, 

CEAC, Comisia pentru 

curriculum 

Analiza datelor statistice privind 

frecvența pe copil/grupă/tip de 

activitate, monitorizarea 

mobilității elevilor 

Lunar, 

semestrial, 

anual 

În grădiniță  Revizuirea planului de combatere a 

absenteismului. 

 


