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I.ARGUMENT 

       În contextul priorităţilor politice educaţionale din ţara noastră, acest document se doreşte a fi un 

instrument de lucru necesar Grădiniţei Speciale Cluj-Napoca, deoarece prezintă o imagine reală și o 

analiză a instituţiei noastre, proiectând pe termen mediu(lung) activităţile viitoare, pe domenii 

(curriculum,resurse umane, resurse materiale și financiare, relațiile cu comunitatea), cu obiectivele 

specifice, care puse în practică și realizate,facilitează procesul de integrare şcolară şi socială pentru 

copiii preşcolari cu cerinţe educative speciale. 

1. Necesitatea elaborării unui Proiect de Dezvoltare Instituţională în contextul social actual şi 

al reformei în învăţământ 

În contextul actual, când se acordă o importanţă deosebită educaţiei iar eficienţa reformei în 

învăţământ este direct dependentă de participarea responsabilă a tuturor celor implicaţi direct sau 

indirect în acest proces, se impune ca managerii, directorii de unităţi de învăţământ să realizeze 

proiecte de dezvoltare instituţională compatibile cu oricare altele din spaţiul european. 

 Descentralizarea care a avut loc în judeţul nostru, a condus la creşterea autorităţii decizionale a 

conducerii unităţilor şcolare şi mai ales a directorului, în domeniile consacrate: domeniul curricular, al 

resurselor umane, al resurselor materiale şi financiare şi al relaţiilor cu comunitatea. 

 Proiectul de dezvoltare instituţională, reflectă competenţele de manager ale celui care îl 

elaborează şi care ar trebui ca prin acest proiect să asigure valorificarea maximală a resurselor 

curriculare, umane, materiale şi financiare ale instituţiei pe care o conduce, funcţionarea optimă în 

condiţiile unui mediu dinamic şi competitiv a acesteia. 

 Condiţiile unui mediu dinamic, schimbător fac necesară planificarea strategică. Schimbările 

din mediu nu sunt neutre, ele putând să acţioneze atât ca oportunităţi de dezvoltare cât şi ca ameninţări 

pentru instituţie. O planificare corectă este cea care anticipează şi valorifică schimbările în avantajul 

organizaţiei, este o planificare capabilă să ofere soluţii nu  numai pentru schimbările preconizate, dar şi 

pentru cele imprevizibile.  

 Se impune aşadar, o realizare  a unui plan de dezvoltare instituţională de calitate, care să aibă 

capacitatea de a anticipa corect schimbările şi de a se adapta lor, cât şi capacitatea de a preconiza 

rezerve de alternative deizionale pentru situaţii neprevăzute. 

2.   Considerente teoretice privind Proiectul de Dezvoltare Instituţională   

  Conducerea  presupune un proces de comandă şi control îndeplinit într-un sistem social, 

(grup, organizaţie) de un individ sau de o subgrupare cu statut şi rol, formal şi informal adecvat. Este 

un proces în care tacticile se subordonează strategiilor şi este necesar să se ţină seama de sarcinile, 

nivelurile de organizare, climatul, relaţiile interpersonale şi de grup, reţele de comunicare. 

Ştiinţa conducerii învăţământului este rezultatul progresului înregistrat de ştiinţă şi de societate 

în general, răspunde nevoii de planificare, organizare, îndrumare, control, evaluare, decizie, 

coordonare a unuia din importantele sectoare de activitate socială şi demonstrează nu numai 

necesitatea ci şi posibilitatea cunoaşterii şi dirijării fenomenului educaţional; este dată de nevoia 
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organizării sistemului de învăţământ, de necesităţile planificării acţiunilor multiple din procesul 

educaţional, de flexibilitatea şi competenţa activităţilor de îndrumare şi coordonare, de verificarea, 

decizia, controlul şi evaluarea întregului proces de învăţământ. 

Instituţia reprezintă o activitate socială structurată printr-un set de norme şi modele de 

comportamente socialmente rcunoscute. 

Proiectare / planificare reprezintă stabilirea traiectului ipotetic de la „ceea ce este” – starea 

actuală a sistemului sau procesului organizaţional- la „ceea ce ar trebui să fie” – starea dezirabilă a 

sistemului sau a procesului respectiv. 

Stilul managerial / stilul de conducere reprezintă comportamentul concret al managerului şi 

modul în care acesta se raportează la sarcini, la indivizii şi grupurile care fac parte din organizaţie. 
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II. CONTEXT  LEGISLATIV 

• Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011,cu modificările  şi completările ulterioare; 

• Statutul personalului didactic; 

• Programul de guvernare pentru perioada 2017– 2020, capitolul ”Politici în domeniul 

Educației”;capitolul”Politici publice în domeniul muncii și justiției sociale”, măsuri : O 

societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități; 

• Legea nr.  87/2006  privind Asigurarea Calității în Educaţie; 

• Metodologii și regulamente privind descentralizarea financiară și administrativă, publicate în 

Monitorul Oficial ; 

• Actele normative ce decurg din legile menţionate anterior; 

• Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, 

aprobat prin OMENCŞ nr. 5079/2016; 

• Regulamantul de organizare și funcţionare a învăţământului special, aprobat prin Ordinul 

M.E.C.T.S. nr.5573/7.10.2011; 

• Metodologie pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu 

dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau 

cerinţe educaţionale special, aprobată prin ordinul comun al M.M.F.P.S. nr. 1985/2016, M.S. 

nr.1305/2016, M.E.N. nr. 5805/2016; 

• Regulamentul de organizare şi functionare a învățământului preşcolar,aprobat prin O.M. nr. 

4464 / 07.09.2000; 

• Metodologia formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar,aprobată 

prin Ordinul M.E.C.T.S. 5562/07.10.2011; 

• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; 

• Alte ordine, notificări si dispoziţii venite din partea M.E.N. 

• Management educaţional pentru instituţiile de învățământ, Şerban Iosifescu, Editura 

ProGnosis, 2001; 

• HG 1534/2008 - Standarde de referinţăşi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii înînvățământul preuniversitar; 

• Strategia educaţiei timpurii; 

• Ghidul CEAC în unităţile de învățământpreuniversitar, partea a II-a, 2007; 
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III. VIZIUNEA 

 

 

 

Fiecare copil are dreptul sa fie ocrotit, înconjurat , educat cu 

dragoste , sa păşească cu încredere  

în viață, fiecare copil are dreptul să zâmbească. 

 

 

Orice progres va fi cauza de mulţumireşi va motiva 

odezvoltare continuăa unităţii noastre, va  

încurajaviziunile de viitor, spre bucuriapărinţilorşi în 

specialspre bucuria şi binele copiilor. 
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IV. MISIUNEA GRĂDINIŢEI 

 

Grădiniţa Specială este o instituţie cu tradiţie în oraşul Cluj-Napoca având ca misiune 

reabilitarea, adaptarea, integrarea şcolară şi socială a  copiilor cu cerinţe educative speciale. 

Oferim şanse egale la educaţie specializată, de calitate, copiilor preşcolari cu dizabilităţi 

intelectuale, retard în dezvoltarea limbajului receptiv şi expresiv, autism, sindrom Down, 

sindrom hiperkinetic,tulburari asociate. 

Asigurăm un cadru stimulativ, activităţi instructiv-educative şi terapii specifice, corectiv-

compensatorii centrate pe copil şi problema sa,  ajutându-l astfel să se dezvolte, să-şi dezvolte 

capacitățile relaţionale şi să-şi câştige o poziţie din ce în ce mai bună în raport cu mediul său  de viaţă.   

Grădiniţa Specială este locul unde: 

• copiii preşcolari cu cerinţe educative speciale găsesc un mediu stimulativ, optim, în vederea 

diminuarii dizabilităţilor, a dezvoltării şi socializării lor; 

• familiile copiilor beneficiază de sprijin psihopedagogic de specialitate, educaţional și uman 

permanent; 

• se facilitează accesul la educaţie tuturor copiilor preşcolari cu C.E.S.din municipiul Cluj-

Napoca şi judeţul Cluj. 

• se derulează activităţi de parteneriat educaţional între grădiniţă şi: 

- unităţi de învăţământ similare; 

- unităţi de învaţamânt de masă; 

- asociaţii, fundaţii și ONG-uri. 

• se dezvoltă atitudini pozitive și percepţii sociale faţă de problematica creşterii,dezvoltării  şi   

educării copiilor cu C.E.S.,contribuind la eliminarea discriminărilor de orice natură. 
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V. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 

 

1. Date generale: 

Denumirea grădiniţei: GRĂDINIŢA  SPECIALĂ  CLUJ-NAPOCA; 

Date de contact : Aleea Borşa nr. 2, Cluj-Napoca;Telefon: 0264/565316;0728856154; 

Fax: 0264/421140;   E-mail: gradinita_speciala_cluj @ yahoo.com 

Domeniul de activitate: învăţământ special preşcolar pentru deficienţi de intelect;înfiinţată în septembrie 

1984; 

Forma juridică de organizare : unitate de învaţamant preşcolar de stat cu personalitate juridică; 

Statutul proprietaţii grădiniţei: din anul 2001 proprietatea Consiliului Judeţean Cluj; 

Program de funcţionare: grădinţă cu program de zi şi săptamânal; 

Foruri tutelare: Inspectoratul Şcolar Judetean Cluj;Consiliul Judeţean Cluj; 

Beneficiari direcţi – copiii preşcolari cu vârsta de 3-6 ani, proveniţi din familii, care la intrarea în 

grădiniţă prezintă urmatoarele diagnostice medicale:dizabilităţi intelectuale, retard în dezvoltarea 

limbajului receptiv şi expresiv, retard în dezvoltarea psihofizică;autism, sindrom Down, sindrom 

hiperkinetic,tulburari asociate. 

Beneficiari indirecţi –familiile copiilor; 

Beneficiari indirecţi –autorităţile, comunitatea; 

 

2. Procedura de admisie şi documentele necesare înscrierii copiilor în unitate: 

• copilul este primit în grădiniţă pe baza certificatului de orientare şcolară şi profesională, 

eliberat de Comisia pentru orientarea şcolară şi profesională, din cadrul Centrului 

Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională. 

• cerere de înscriere(formular tipizat) 

• copie certificat de naştere al copilului și al fraţilor acestuia sub 18 ani ; 

• copie adeverinţa/ scrisoare medicală  de la medicul neurolog, psihiatru, neuropshiatru cu 

diagnosticul medical  

• copie de pe cartea de identitate a părinţilor ; 

• adeverinţa privind venitul părinţilor,şomaj sau pensie, alte situaţii;  

• certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, planul de servicii 

personalizat (unde e cazul). 

• fişa medicală;dovada de vaccinări și aviz epidemiologic. 

2.1. Certificatul de orientare şcolară şi profesională se obţine de la Centrul Judeţean de Resurse 

și Asistenţă Educaţională prin depunerea de către părinţi a unui dosar cuprinzând următoarele 

documente: 

a) cerere-tip pentru evaluare complexă şi orientare şcolară şi profesională;  

b) copie a certificatului de naştere al copilului sau a actului de identitate;  
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c) copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal;  

d) copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este 

reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanţei sau hotărâre a comisiei pentru 

protecţia copilului;  

e) ancheta socială;  

f) fişa medicală sintetică;  

g) certificatul medical tip A5;  

h) fişa de evaluare psihologică;  

i) fişa psihopedagogică;  

j) copie a foii matricole/adeverinţă care atestă înscrierea copilului în unitatea de învăţământ;  

k) copie a ultimului certificat de orientare şcolară şi profesională, la reorientare.  

Certificatul de orientare şcolară şi profesionalăeste eliberat de către Comisia pentru orientarea 

şcolara şi profesională în trei exemplare originale, după analiza documentelor şi recomandarea 

privind forma de învăţământ. 

3. Durata programului de recuperare : 

• pâna la finalizarea ciclului preşcolar ; 

• pâna la vîrsta de 8 ani împliniţi la 31 august; 

• în functie de potenţialul fiecarui copil, de ritmul de achiziţie cognitivă şi 

adaptare/modelare comportamentală ; 

• atingerea unui nivel de dezvoltare care să-i permită o integrare fără riscuri în grădiniţa 

de masă sau în şcoala de masă ; 

• decizia părinţilor. 

4.  Contextul socio-economic şi cultural  

Grădiniţa Specială este situată în municipiul Cluj-Napoca, în cartierul Mănăştur, zona 

comercială Win Market(fostul BIG), zonă intens circulată,între străzile Mehedinţi şi Retezat, pe  Aleea 

Borşa nr.2, în vecinătatea Şcolii Gimnaziale “Liviu Rebreanu” şi a Grădiniţei cu P. P. “Universul 

Copiilor”, într-o clădire corespunzător amenajată şi împrejmuită de mult spaţiu verde, cu o curte în 

curs de reabilitare şi modernizare;  

 Copiii înscrişi în anul şcolar 2017 – 2018  sunt din municipiul Cluj-Napoca în proporţie de  

64%, iar restul de 36%  provin din localităţile judeţului Cluj(Floreşti, Apahida, Jucu, Baciu, Dej, 

Câmpia Turzii,Sânicoara). 

 Prelucrarea statistică a datelor(Fig.nr.1) pe care le deţinem referitoare la structura socială a 

familiilor din care provin copiii înscrişi în unitatea noastră este după cum urmează: 

• 54,76% familii legal constituite, ambii părinţi fiind încadraţi în muncă; 

• 38% sunt familii sunt monoparentale; 

• 4,7% sunt copii aflați în plasament familial; 

• 2,38% sunt în grija bunicilor. 
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Fig. nr. 1 Structura socială a familiilor 

 

Nivelul educațional al părinților(Fig. nr. 2) se prezintă astfel:  

• 59,52 % părinți cu studii medii; 

• 23,81 % părinți cu studii superioare; 

• 9,52% părinți cu studii gimnaziale; 

• 7,14% părinți cu studii sub opt clase. 

 

 Fig. nr. 2  Nivelul educațional al părinților  

 

 Pentru beneficiarii indirecți (părinții)cadrele didactice din grădiniță organizează în fiecare an 

activităţi specifice precum: ședințe generale şi pe grupe, consilieri individuale, activități de 

parteneriat la grupe, serbări, excursii. Pe lângă acestea se realizează activități educaționale sub 

formă de workshop-uri / grupuri de suport având ca invitați specialiști în domeniu prin care oferă 

Legal constituite

Monoparentale

Plasament familial

În grija bunicilor

Studii Superioare

Studii liceale

Studii Gimnaziale

Studii - sub 8 clase
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sugestii pratice și informații teoretice cu privire la diagnosticul și modalitățile  de intervenție și 

recuperare care se aplică la preșcolarul cu CES.   

Aceste întâlniri constituie momente optime de conştientizare a părinților asupra propriului 

rolde coterapeuțişi mobilizarea acestora în vederea realizării unui parteneriat real prin schimburi de 

idei şi opinii ce fac posibilă întrepătrunderea experienţei parentale cu experienţa cadrelor didactice din 

grădiniță / specialiștilor din diverse domenii.   

Întâlnirile colective reprezintă un prilej pentru cunoaşterea de către părinţi a specificului 

activităţii preşcolare speciale, a materialelor necesare copilului, a rezultatelor acestuia, a schimbărilor 

survenite în evoluția lui, dar și crearea condiţiilor optime pentru ca părinţii să-şi poată exprimapărerile, 

eventualele nemulţumiri și  de a avea ocazia să se cunoască între ei şi să acţioneze  în spirit de echipă. 

5. Istoricul unităţii de învăţământ şi calitatea construcţiei şcolare 

• Grădiniţa Specială a fost înfiinţată ca unitate de învăţământ cu program săptămânal, destinată 

preşcolarilor cu CES în anul 1984;  

• Grădiniţa a funcţionat între anii 1984 – 1992 la etajul I, al unei  clădiri  situată pe strada Republicii 

nr. 57-59, (actualul Centru de sănătate mintală), un spaţiu impropriu pentru funcţionarea şi 

desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor specifice unei unităţi de învăţământ. 

• În anul 1992 a fost realizat un schimb de clădiri, în baza unui protocol, încheiat între Spitalul 

Clinic de Copii Cluj şi Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Handicapaţi, iar conducerea grădiniţei 

a primit clădirea de pe Aleea Borşa nr. 2. 

• Clădirea iniţială de pe Aleea Borşa nr. 2 a fost construită în 1976 şi a avut ca destinaţie creşă de 

copii, apoi secţia de distrofici a Spitalului de copii Cluj, până în anul 1988___   iar  

• Din anul 1992, în urmareamenajărilor şi renovărilor multiple ale clădirii, a devenit corespunzătoare 

pentru a funcţiona ca grădiniţă, unitate de învaţământ preşcolar special săptămânal, având o 

compartimentare funcţională; 

• Clădirea este racordată la apă, canalizare, gaz,curent electric;  

• În perioada  2008 - 2013 toată clădirea a fost reabilitată şi modernizată, iar  în anul 2011 s-a montat  

o centrală termică proprie; 

• S-a luat în considerare valorificarea spaţiului din pod în mansardă utilizabilă şi s-a demarat 

proiectul “Reconversie pod în mansardă şi amenajare spaţii mansardă“, finalizat în anul 2014, prin 

compartimentarea întregii mansarde în spaţii educaţionale şi administrative. 

• În urma demarării și finalizării proiectului ”Scara exterioară de evacuare în caz de incendiu”, s-a 

montat o scară exterioară  metalică, de evacuare în caz de incendiu , de la parter la mansardă;  

• Suprafaţa construită desfăşurată a grădiniţei este de 4095 metri pătraţi şi cea utilă 1000 metri 

pătraţi; 

• Are o curte cu o suprafaţă de 1877 metri pătraţi,cu mult spaţiu verde, împrejmuită cu brazi și 

copaci, în curs de reabilitare și modernizare;  
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Anul construcţiei clădirii 1976 

Anul reamenajării ca grădiniţă 1992 

Anul ultimei reabilitări şi modernizări 2008 – 2014 

Statutul clădirii UAT– din anul 2001proprietate administrată de  

Consiliul Judeţean Cluj în baza protocolului încheiat la 

07. 03.2001 între ISJCJ și CJ 

 

5.1. Organizarea spaţiului şcolar  

 

Nr. Crt.  Entitate spaţiu şcolar Nr. entităţi Aprecierea stării 

1. Sală de grupă cu  

grupuri sanitare proprii şi  

spaţii de depozitaremateriale didactice 

5 

5 

5 

Foarte bună 

Foarte bună 

Foarte bună 

2. Dormitoare copii 4 Foarte bună 

3 Cabinete de terapii specifice (psihologie, 

logopedie, psihomotricitate, psihopedagogie) 

 

5 

 

Foarte bună 

4. Sală pentru recuperare kinetoterapeutică;(oferă 

copiilor condiţii optime de joacă și relaxare; cu 

multiple funcţiuni pentru serbări și spectacole, 

şedinţe, reuniuni etc.) 

 

1 

 

Foarte bună 

5. Sală de stimulare multisenzorială, terapia 

SNOEZELEN, 

 Grup sanitar propriu 

1 

 

1 

Foarte bună 

 

Foarte bună 

6. Sală profesorală  1 Foarte bună 

 Cabinet metodic    

7. Spaţiu bibliotecă şi depozitare materiale 

didactice 

1 Foarte bună 

8. Sala de mese extinsă și reabilitată, dotată cu 

mobilier nou 

1 Foarte bună 

9. Cabinet medical cu grup sanitar propriu, 

Izolator 

1 

1 

Foarte bună 

Foarte bună 

10. Bucătărie, bloc alimentar,  

Spaţii de depozitare alimente, 

1 

1 

Foarte bună 

Foarte bună 

11. Birouri ale administraţiei, 

Spaţiu de depozitare materiale curăţenie 

2 

1 

Foarte bună 

Foarte bună 
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12. Vestiare personal la fiecare nivel al clădirii 2 Foarte bună 

13. Corp anexă cu centrală termică proprie, 

Spălătorie, 

Arhivă documente. 

1 

1 

1 

Foarte bună 

Foarte bună 

Foarte bună 

 

5.2. Calitatea construcţiei şcolare;întreţinerea spaţiilor exterioare  

 

Nr. 

crt. 

Categorie Foarte bună Bună Necesită reparaţii 

minore 

1. Aspect general X   

2. Aspectul faţadei X   

3. Acoperişul X   

4. Burlane şi jgheaburi X   

5. Curăţenie X   

6. Ventilaţie, aerisire X   

7. Antifonie,linişte necesară X   

8. Amenajarea curţii şi aspectul ei   X 

9. Existenţa gardului împrejmuitor   X 

10. Amenajarea căilor de acces în şcoală X   

11. Sistem de siguranţă al preşcolarilor X   

12. Sistem de siguranţă al clădirii X   

 

6. Populaţia şcolară 

 

6.1. Descriere 

Numărul preşcolarilor care au frecventat Grădinița Specială în ultimii 3 ani şcolari este după 

cum urmeză:  

Nr. 

Crt. 

An şcolar Nr. Preşcolari 

Nr. Grupe  

Externi Interni 

1. 2014 – 2015 51 / 5 grupe 36 15 

2. 2015 – 2016 52 / 5 grupe 37 15 

3. 2016 – 2017 56 / 5 grupe 41 15 
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6.2. Situaţia actuală: 

În anul şcolar 2017 – 2018 sunt înscrişi 42 de preşcolari cu CES , toţi având certificate de 

orientare şcolară şi profesională emise de COŞP din cadrul CJRAE: 

• 32 preşcolari cu CES Externi  

• 10 preşcolari cu CES Interni  

• 32 preşcolari auCertificate de încadrare în grade de handicap  

• 21 preşcolari  frecventează alte centre de recuperare, reabilitare şi în privat 

 

6.3. Structura  etnică 

• Limba de predare la cele cinci grupe de copii este limba română. 

Nr. Crt. Structura etnică a elevilor din unitate în anul şcolar 

curent, pentru învăţământul de zi  săptămânal 

În grădiniţă 

număr copii 

1 Română 38 

2 Maghiară 0 

3 Rromi 4 

4 Alte etnii 0 

 Total  42 copii 

 

6.4.  Tipuri de diagnostice medicale  ale preşcolarilor înscrişi 

Preşcolarii cu CES  înscrişi în anul şcolar 2017 – 2018 prezintă următoarele tipuri de 

diagnosticemedicale(Fig.nr. 3): 

Nr. Crt. Tipuri de tulburări Număr copii 

1. Tulburare din spectrul  autist (TSA) 9 

2 Sindrom hiperkinetic 9 

2. Sindroame : 

- genetice (sindrom Down, sindrom 

Cornelia de Lange), neurologice 

7 

 

4 

3. Tulburări socio-afective 5 

4. Retard psihomotor 2 

5. Dizabilitate intelectuală  6 

 Total 42 
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Fig. nr.3. Distribuția preșcolarilor pe tipuri de diagnostice an școlar  2017-2018 

În anul şcolar 2017 – 2018 se observă o creştere a incidenţei cazurilor de copii cu tulburare 

pervazivă de dezvoltare, cu sindrom hiperkinetic,sindroame genetice tulburări ale limbajului expresiv, 

faţă de anul școlar precedent, raportat la numărul total al copiilor înscrişi. 

În fiecare an şcolar sunt orientaţi spre unitatea noastră preşcolari  din grădiniţa de masă în vederea 

unei Evaluări psiho-educaţionale şi oferirea de consiliere psihopedagogică părinţilor aflaţi în 

dificultate. 

 

7.Situaţia statistică a copiilor orientaţi spre  unităţi şcolare  (2014 – 2017)  

 

La sfârșitul fiecărui an școlar Comisia Internă de Evaluare Continuă (C.I.E.C.) a întocmit 

caracterizările psihopedagogice, traseele educaționale și a pregătit documentele necesare pentru  

preșcolarii care împlinesc vârsta școlarizării, în vederea înaintării acestora spre Comisia de Evaluare 

și  Orientare Școlarădin cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională. 
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Comisia de Evaluare și Orientare Școlară stabilește, pe baza recomandarilor C.I.E.C. și opțiunii 

părinţilor, unitatea de învaţământ care se potriveşte cel mai bine posibilităților și nivelului de 

dezvoltare ale fiecărui copil. 

Pentru a asigura condiţiile unei mai bune integrări școlare s-au luat următoarele măsuri: 

• Copiii grădiniţei noastre au participat la mai multe acţiuni organizateîmpreună cu  copiii 

din Gradinița de masă  în cadrul activităților de parteneriat; 

• S-a asigurat participarea copiilor vizați pentru integrare la activitățile din Grădinița de masa 

o zi  pe săptămâna, pentru familiarizarea lor cu grupa; 

• S-a recomandat ca acei copii care au potenţial de integrare să urmeze grupa mare  în 

învăţamântul de masă. 

Considerăm că problema integrării copiilor din Grădiniţa Specială trebuie înţeleasă diferit,  nu  

numai pentru că depinde foarte mult de gradul deficienţelor prezente la copiii înscrişi  în fiecare an 

şcolar, ci mai ales pentru căse urmărește cuprinderea copiilor într-o formăde învăţământ NU  

numai în cel de masă.  Munca depusă de colectivul grădiniţei pentru a aduce un copil cu deficienţă 

mintală moderată sau severă la nivel de şcolarizare este incomparabil mai grea şi dificilă decât 

recuperarea pentru integrare a copilului cu intelect liminar. Din aceste motive consideram mai relevant 

numarul total al copiilor orientaţi spre unităţi şcolare (de masă sau speciale) decat al celor integrati în 

învăţământul de masă. 

 Prezentăm în continuare datele statistice(Fig.nr.4.) privind situaţia copiilor orientaţi spre  

învaţamântul special  şi de masă în ultimii trei ani şcolari (2014 – 2017): 

Anul şcolar Nr. total copii 

plecati din 

unitate 

Nr.copii orientați 

spre grădinița de 

masă 

Nr. copii 

orientați spre 

școala de masă 

Nr. copii 

orientati spre 

învățământ 

special 

2014 – 2015 14 - 4 10 

2015 – 2016  10 1 5 4 

2016 – 2017 22 4 9  9 

 

An / Unitate Şcolară 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017 

Grădiniţa de masă - 1 4 

Şcoala de masă 4 5 9 

Învaţamant special 10 4 9 
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Fig. nr.4. Situaţia copiilor orientaţi spre unităţi şcolare  (2014-2017) 

 

8. Resursele umane 

8.1. Evidența personalului angajat  

PERSONAL DIDACTIC 

Activitatea didactică din grădiniţă este asigurată de un efectiv de 17 cadre didactice,din care : 

Nr.crt. FUNCŢIA TOTAL TITULARI SUPLINITORI 

1. Educatoare /Prof. Înv. Preşcolar Special  10 8 2 

2. Profesor Psihopedagog 6 4 2 

3. Profesor  Kinetoterapeut 1 1 - 

 

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR 

Nr.crt. FUNCŢIA TOTAL 

1. Administrator financiar 1 

2. Administrator  de patrimoniu 1 

3. Infirmiere 6 

4. Asistent medical 1 

5. Supraveghetor de noapte 1 

6. Medic pediatru 0,25 
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PERSONAL NEDIDACTIC 

 

Nr.crt. FUNCŢIA TOTAL 

1. Îngrijitoare 4 

2. Bucătar 2 

3. Ajutor Bucătar 1 

4. Muncitor Întreţinere 1 

 

8.2. Sarcini pe categorii profesionale  

 

CATEGORII PROFESIONALE 

Grădiniţa Specială 

Nr.crt. CATEGORIA PROFESIONALĂ SARCINI 

1.  

Profesor director 

-diagnoză 

-planificare 

-organizare 

-îndrumare şi control 

-evaluare 

 

2. 
Profesor psihopedagog 

Profesor kinetoterapeut 

-evaluarea copiilor; 

-activitate de terapie specifică; 

-activitate în parteneriat cu educatoarele; 

-activităţi educative şi extracurriculare; 

3. Educatoare 

Prof.înv.preşcolar special  

-activitate instructiv - educativ la grupă; 

-activităţi de parteneriat cu profesorii 

psihopedagogi; 

-activităţi educative şi extracurriculare; 

4. Infirmiere şi supraveghetoare de noapte 

Îngrijitoare 

-curăţenie în spaţiile aferente activităţilor; 

-îngrijire şi supraveghere copii; 

5. Personal bucătărie -asigurarea unui meniu corespunzător din 

punct de vedere calitativ şi cantitativ; 

6. Administrator de patrimoniu 

Administrator financiar 

-asigurarea resurselor materiale şi financiare; 

-colaborare cu conducerea şi factorii 

educativi din grădiniţă; 

7. Medic şi asistenta medicală -monitorizează starea de sănătate a copiilor 
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8.3. Calitatea personalului didactic 

Adulţii se folosesc de propria personalitate în  

relaţiile lor cu copiii . 

Calitatea personalităţii adulţilor are o influenţă directă asupra posibilităţilor de 

dezvoltare ale copiilor. 

Personalitatea şi atitudinile personalului sunt “modele” pentru dezvoltareaşi 

adaptarea copiilor. 

 

 Toate cadrele didactice titulare sunt calificate, educatoarele având majoritatea, (90%) studii 

superioare de specialitate și masterat, fiind încadrate pe funcţia de profesor pentru înv. preşcolar 

special; 

Fluctuaţia personalului didactic este de 23,5% şi se datorează nevoii de acoperire a posturilor 

rezervate (concedii îngrijirecopil,pensie revizuibilă,degrevare director ). 

 

8.4. Evidenţa perfecţionării prin grade didactice în anul şcolar 2017-2018 

 

Funcţia Număr cadre didactice Gradul didactic 

Profesor psihopedagog 3 I 

Profesor kinetoterapeut 1 I 

Profesor psihopedagog 2 II 

Profesor psihopedagog 1 Debutant 

Educatoare 2 I 

Educatoare 5 II 

Educatoare 1 Definitivat 

Educatoare 2 Debutant 

Total  17   
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8.5. Ponderea cadrelor didactice privind obținerea de grade didactice: 

Funcţia /grad didactic Debutant Definitivat Gradul did. II Gradul did. I Ponderea% 

Educatoare  2    11,7 

Educatoare   1  5,8 

Profesor psihopedagog 1    5,8 

Prof. pt.înv. preşcolar special  1   5,8 

Prof. pt.înv. preşcolar special   4  23,5 

Prof. pt.înv. preşcolar special    2 11,7 

Profesor psihopedagog   2  11,7 

Profesor psihopedagog    3 17,6 

Profesor kinetoterapeut    1 11,7 

Total  17 cadre didactice   

 

8.6. Indicatori privind calitatea resurselor umane și statistica perfecționării prin grade didactice 

(Fig. nr. 5.) 

Indicatorul  Nr. cadre didactice cu grade 

didactice 

Nr. total cadre 

didactice 

Ponderea% 

 

Ponderea cadrelor didactice 

Gradul did. I 

Nr. cadre didactice cu gradul I 

6 

17 35% 

Ponderea cadrelor didactice 

Gradul did. II 

Nr. cadre didactice cu gradul II 

7 

17 41% 

Ponderea cadrelor didactice 

cu definitivat 

Nr. cadre didactice cu definitivat 

1 

17 6% 

 

Ponderea cadrelor didactice 

debutante 

Nr. cadre didactice  debutante 

3 

17 18% 

 

Indicatorul Calitatea resurselor umane Nr. total cadre didactice Ponderea% 

Ponderea cadrelor didactice 

cu competenţe IT 

17 17 100% 

Ponderea cadrelor didactice 

cu gradaţie de merit 

Nr. cadre didactice cu gradaţie 

de merit 

5 

 

17  

 

29% 

Ponderea cadrelor didactice 

care în ultimii 5 ani au urmat 

cel puţin o formă de 

perfecţionare  

Nr. cadrelor didactice care în 

ultimii 5 ani au urmat cel puţin 

o formă de perfecţionare 

15 

 

17 

 

88% 
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Fig. nr. 5. Statistica perfecționării prin grade didactice 

 

Cadrele didactice sunt preocupate de evoluţia în cariera didacticăprin înscrierea la 

perfecţionări, prin obţinerea gradelor didactice. În anul școlar 2017-2018 situația cadrelor didactice 

înscrise la perfecţionări este după cum urmează: 

Nr. cadre didacticeînscrisela 

grade didactice 

Grad didactic Ponderea 

7  I 41% 

1 II 5,8% 

1 Definitivat 5,8% 

 

  În fiecare an cadrele didactice participă la diferite forme de perfecționare,preocupate fiind de 

formarea profesională continuă,de eliminarea rutinei şi o nouă abordare a problematicii copilului cu 

cerinţe educative speciale, precum:  

• cursuri de formare profesională  în domenii utile educaţiei şi reabilitării copilului cu CES, 

îngrijire și asistență medicală, domeniul calităţii şi managementului calităţii şi educaţional; 

• simpozioanelocale, judeţene, naţionale,conferinţe,workshop-uri;  

• publicare de articole în reviste de specialitate; 

• participare la comisiile metodice din unitate şi cercurile metodice pe judeţ ale cadrelor 

didactice din învăţământul preşcolar special; 

• studiu individual, cărţi de specialitate. 

Perfecționarea prin grade didactice în 

Grădinița Specială
2017-2018

Grad I

Grad II

Definitivat

Debutanți

Grad didactic I

35%

Grad didactic II

42%

Definitivat

6%

Grad didactic I

35%

Grad didactic II

Debutanţi

18%
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Activitatea de formare/ perfecţionare a cadrelor didactice a avut un trend ascendent, arată 

preocuparea permanentă a celor implicaţi în procesul instructiv-educativ- evaluativ și terapeutic pentru 

îmbunătăţirea managementului şcolar, pentru dezvoltare profesională personalizată, pentru inovarea 

practicii şcolare şi este apreciată în mod pozitiv.  

 

8.7. Lucrări de specialitate publicate în perioada anilor școlari 2014 – 2017 

 

1. Prof.psihopedagog  Muşuţan Liana “Metode de evaluare logopedică prin joc utilizate la 

preşcolarii cu CES”, Ed.Esenţial Media, 2015, ISSN. 

2. Prof.psihopedagog  Naidin Ioana “Remedii psihopedagogice în carenţele afective 

manifestate la preşcolarii cu dizabilităţi” , Braşov, mai 2015, ISBN. 

3. Prof. pt. înv. preşc. Veinberger Maria “Importanţa celor 7 ani de acasă”, Ed.Esenţial 

Media, februarie 2015, ISBN. 

4. Prof.psihopedagog  Muşuţan Liana “Particularităţi ale inteligibilităţi vorbirii la copiii 

protezaţi cu implant cohlear şi aparate auditive retoauriculare clasice” Revista nr.19, 

“Educarea copiilor cu CES”, iunie 2015, ISSN. 

5. Prof.psihopedagog  Puşcuţă Andreea “Rolul jocului cognitiv în dezvoltarea funcţiilor 

executive”,Conferinţa Internaţională “Aspecte teoretico –praxologice în evaluarea şi 

interveţia psiho-educaţională”, Arad, mai 2015, ISBN. 

6. Prof. pt. înv. preşc. Harasztosi Dalia, Veinberger Maria “Aspecte privind colaborarea 

gradinita-şcoala în învăţământul special”, Ed.Esenţial Media, martie 2015, ISSN. 

7. Prof. pt. înv. preşc. Veinberger Maria “Importanţa colaborării dintre grădiniţa şi 

şcoală”,Ed.Esenţial Media, aprilie 2015, ISBN. 

8. Prof. pt. înv. preşc. Veinberger Maria “ Să-i acceptăm aşa cum sunt” Ed. Esenţial Media, 

mai 2015, ISBN. 

9. Prof. pt. înv. preşc. Trebea Roxana, Popescu Lorena “Jocul de rol la preşcolarii cu CES” 

publicat în –Educaţia specială- “O necesitate  în învăţământul românesc şi europen”, 

2015, ISSN. 

10. Prof. pt. înv. preşc. Harasztosi Dalia, Veinberger Maria “Dăruire şi prietenie”, Câmpia 

Turzii, 2015, ISSN.  

11. Prof. pt. înv. preşc. Veinberger Maria “Cei şapte ani de acasă în dezvoltarea intelectuală 

a copilului”, Ed.Esenţial Media, 2015, ISBN. 

12. Prof. pt. înv. preşc. Veinberger Maria “Promovarea imaginii școlii”, Ed. Esenţial Media, 

ianuarie - februarie 2016, ISSN. 

13. Prof. Kinetoterapeut Munteanu Adina “Promovarea imaginii școlii”, Ed. Esenţial Media, 

ianuarie - februarie 2016, ISSN. 
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14. Prof. pt. înv. preşc. Harasztosi Dalia, Iosip Ioana “Jocuri şi exerciţii pentru dezvoltarea 

motricităţii fine la copiii cu CES”, Cluj-Napoca, 2016,ISSN. 

15. Prof. Kinetoterapeut Munteanu Adina “Ne jucăm, ne mişcăm, sănătate câştigăm”, Cluj-

Napoca, ianuarie 2016, ISSN. 

16. Prof. pt. înv. preşc. Bârta Aurelia, Bărburaş Alice “Împreună pentru un zâmbet”, Cluj-

Napoca, 2016, ISSN. 

17. Prof.psihopedagog  Muşuţan Liana “Aspecte ale inteligibilităţi vorbirii la copii cu 

dizabilităţi auditive’’- în revista Română de Terapia Tulburărilor de limbaj şi comunicare 

vol.II, Nr.I,2016, ISSN. 

18. Prof. pt. înv. preşc. Veinberger Maria “Grădiniţa copiilor speciali’’ Ed. Essenţial Media, 

martie 2016. 

19. Prof. pt. înv. preşc. Trebea Roxana, Popescu Lorena “Jocul terapeutic–Exemple de bune 

practici în dezvoltarea preșcolarului cu CES”, Cluj-Napoca, 2016. 

20. Prof. pt. înv. preşc. Veinberger Maria, Iosip Ioana “Jocurile şi activităţile liber alese la 

preşcolarii cu CES”,Editura CCD, Cluj-Napoca 2017, ISSN.21.  

21. Prof.psihopedagog  Puşcuţă Andreea „Activități pentru stimularea atenției și 

psihomotricității la preșcolarul cu CES” în cadrul Conferinței Internaționale „Aspecte 

teoretico-praxiologice în evaluarea și intervenția psihoeducațională” Ediția a VI-a, Arad, 

31.03 – 01.04.2017, ISSN. 

22. Prof.psihopedagog  Giurgiu Alina „Rolul și responsabilitățile echipei multidisciplinare în 

integrarea copilului cu dizabilități în învățământul de masă” în cadrul Conferinței 

Internaționale „Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea și intervenția 

psihoeducațională” Ediția a VI-a, Arad, 31.03 – 01.04.2017, ISSN. 

23. Prof.psihopedagog  Giurgiu Alina ”Dezvoltarea competențelor socio-emoționale la 

preșcolari” în cadrul Simpozionului Național ”Exemple de bună practică în dezvoltarea 

competențelor socio-emoționale la preșcolari” Ediția a II-a, 25mai 2017- CCD Cluj;  

ISSN. 

24. Prof.psihopedagogNaidin Ioana ”Importanța programului de activități pentru stimularea 

și dezvoltarea limbajului la preșcolarii din Grădinița Specială” în cadrul Conferinței 

Internaționale „Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea și intervenția 

psihoeducațională” Ediția a VI-a, Arad, 31.03 – 01.04.2017, ISSN. 
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9. Cultura organizaţională 

 

 Grădiniţa Specială Cluj-Napoca a fost înfiinţată  în 1984, deci se mândrește cu o activitate 

bogată,în acești 33 ani oferind un climat adecvat  unui  număr mare de copii preşcolari cu cerinţe 

educative speciale.Copilul cu dizabilitaţi este, ca și oricare alt copil, un membru al comunităţii şi 

trebuie privit ca o persoană cu drepturi și şanse egale la educaţie, dar în același timp un copil care 

necesită o atenție și îngrijire deosebite. 

 Asemenea tuturor copiilor şi copiii cu dizabilităţi au nevoie să li se îndeplinească trebuinţele de 

bază,care nu sunt diferite de ale celorlalţi : 

• nevoia de educaţie; 

• nevoia de apreciere și întărire pozitivă; 

• nevoiaîntăririi stimei de sine; 

• nevoia de independenţă; 

• nevoia de autoafirmare. 

 

Ce facem noi pentru a ajuta la indeplinirea acestor nevoi ? 

 

 Sloganul grădiniţei noastre este “Şanse egale pentru toţi copiii noştri”. 

Grădiniţa Specială prin organizarea instituţională și pedagogică specifică asigură un climat 

socio-afectiv,care contribuie atât la diminuarea dizabilitaţilor copiilor, cât şi la diminuarea efectelor 

instituţionalizării (fiind program săptămânal) pentru copiii din alte localități. 

Principala valoare a organizaţiei este calitatea întregii activităţi din grădiniţă. Se urmăreşte ca 

toate activităţile să fie centrate pe copil, să se desfășoare în zona proximei dezvoltări, să satisfacă 

nevoile şi interesele copilului și ale familiei, să influențeze pozitiv calitatea vieții acestora.Se 

urmăreşte în permanenţă promovarea activităților de adaptare la viața socială și formarea autonomiei 

personale. 

Normele de comportament sunt bine stabilite prin prevederile Regulamentului Intern şi Codului 

de conduită şi deontologie profesională, care se prelucrează  şi se iau la cunoştinţă prin semnatură, la 

fiecare început de an şcolar. Pe lângă acestea există norme nescrise care fac parte din viaţa grădiniţei 

noastre: zâmbetul colegial, primirea călduroasă a copiilor şi părinţilor, tonalitatea moderată a vocii, 

ţinuta vestimentară, aspectul îngrijit al tuturor angajaţilor unităţii. 

Personalul este în majoritate titular și calificat profesional pentru a răspunde nevoilor speciale 

ale beneficiarilor. 

 Cultura organizațională este rezultatul activităților practice de management, al interacțiunii 

relaționale dintre membrii organizației și modul de rezolvare a problemelor care apar în mediul intern 

și cel extern. Un rol major în formarea și transformarea culturii organizaționale îl are managerul 

instituției, care aderă la anumite valori și le promovează în colectiv. 
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 Cultura personalului din grădiniță este dominată de o serie de valoridominantecum sunt: 

iubirea pentru copii, atașamentul față de profesie,atenția față de problemele beneficiarilor,atmosfera 

placută, relaxantă, colaborare, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, libertatea de exprimare, 

receptivitatea la nou, creativitate, împuternicirea angajaților.  

Se întâlnesc uneori dizarmonii ca rezultat al unor forțe care se opun schimbării: atitudini 

depășite, lipsă de informare (bariere culturale), conformism către anumite norme sau stereotipuri 

(bariere sociale), sentimente de frustrare sau nesiguranță (bariere psihologice), presiuni birocratice 

(bariere organizaționale).Se întâlnesc şi cazuri de individualism, rutină, conservatorism, 

automulţumire, autosuficiență. 

 Climatul din grădiniţă este un climat deschis, caracterizat de dinamism şi grad înalt de angajare 

a tuturor membrilor instituţiei. Relaţiile interpersonale sunt deschise, colegiale, de respect şi sprijin 

reciproc.  

Directorul este deschis şi ascultă sugestiile tuturor angajaţilor, face aprecieri frecvente şi sincere 

la adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control 

strict birocratic. 

Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv – educativă, terapeuticăşi în conduita 

angajaţilor. 

• pe lânga activitaţile instructiv-educative de la grupă și cele terapeutice individuale,de la 

cabinete, grădiniţa organizează și desfaşoară activităţi extracurriculare menite să contribuie 

la dezvoltarea capacitatii de relaţionare cu mediul extern și dezvoltare a socializării copiilor 

prin contacte sociale cu diferite medii; 

• sunt incluseîn orarul fiecarei grupe ieşirile,vizitele,plimbările (la piaţă, la cofetărie,la 

magazin, la biserică, la pădure, în parc, la spaţii de joacă amenajate, la gară etc.); 

• se pune accent pe marcarea fiecărui moment important din viaţa copilului(aniversări,  

sărbatorite cu toţi copiii și personalul grădinitei,serbări,concursuri); 

• se iniţiază contacte cu diferite persoane, asociaţii, organizaţii și fundaţii, care 

presteazăservicii de divertisment și relaxare; 

• sunt implicate familiile copiilor în viața grădiniţei, pentru a-i responsabiliza și a-i face 

parteneri activi în procesul de reabilitare și educare.  

 

            Toate activităţile din Gradiniţa Specială sunt centrate pe copil şi presupun răbdare, 

talentul de a te pune în situaţia altuia(empatie) şi  multă  înţelegere umană. 
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10. Oferta educaţională 

 

• Program de zi şi săptămânal; 

• Evaluarea preşcolarilor de către specialişti: psiholog, logoped, psihomotrician, 

psihopedagog, kinetoterapeut; 

• Terapii specifice şi de compensare: stimulare psiho-senzorio-motorie; 

• Programe de intervenţie personalizate; 

• Activităţi frontale,instructiv-educative în cadrul celor 5 grupe de nivel; 

• Activități liber alese; 

• Activități opţionale(CDŞ): teatru de păpuşi, educaţie psihomotrică, meloterapie, jocuri 

matematice distractive,  art - terapie, activităţi de dezvoltare socio-emoţională; 

• Activități de formare și dezvoltare a autonomiei personale; 

• Activități de adaptare la viața cotidiană; 

• Activităţi extracurriculare / socializarea copilului; 

• Sprijin parental/suport psihopedagogic şi uman permanent. 

• Grupuri educaţionale și de suport pentru părinţi 

 

11. Oferta curriculară 

 

Activitatea instructiv-educativă din învățământul special se compune din activitățile de predare-

învățare şi activitățile de terapie (terapii specifice de corectare şi compensare). 

(1) Activităţile instructiv-educative şi terapeutice-compensatorii din Grădiniţa Specială au la bază 

curriculumul specific pentru învatamântul special şicurriculumul pentru învăţământul 

preşcolar(3-6/7 ani), din care se  adaptează particularităților preşcolarilor cu CES obiective și 

conţinuturi adecvate;  

(2) Activităţile opţionale au la bază programe de activităţi avizate de ISJ. 

(3) Obiectivele prevăzute de programele şcolare se realizează prin: 

• Activităţi instructiv-educative frontale, obligatorii cu grupa, conduse de educatoare / prof.înv. 

preşcolar special; 

• Activităţi individuale / de grupde terapie specifică şi de compensare, desfăşurate de profesori 

psihopedagogi/kinetoterapeut, în cabenete de specialitate ; 

• Activităţi opţionale, conduse de educatoare şi cadre specializate /cu atestat. 

• Activităţi extracurriculare şi extraşcolare. 

Durata unei activități la grupă, modul de constituire a grupei şi de organizare a activității de 

intervenție a profesorului psihopedagog şi a educatoarei se stabilesc de la caz la caz, precum şi la 

recomandarea comisiei interne de evaluare continuă.  



 GRĂDINIŢA SPECIALĂ - CLUJ-NAPOCA 

 

 

 
 
 

26 

 În proiectarea şi realizarea lecțiilor şi a diverselor activități educaționale la nivelul 

grupei/cabinetului, personalul didactic dă dovadă de flexibilitate şi adaptează situațiile de învățare, 

strategiile, materialele, metodele, mijloacele şi resursele pentru realizarea progresului şcolar al fiecărui 

elev. 

11.1.  Formele de organizare a activității la grupele de grădiniță specială sunt: 

a) Activităţi obligatorii cu grupa,pe domenii de învăţare; 

• Domeniul Limbaj şi Comunicare / Activităţi pentru dezvoltarea limbajului şi comunicării; 

• Domeniul Ştiinţe /Activităţi cu conținut matematic şi de cunoaştere a mediului; 

• Domeniul Om şi Societate /Activităţi de abilitare manuală; 

• Domeniul Estetic şi Creativ /Activităţi artistico-plastice, Activităţi de expresie muzicală; 

• Domeniul Psihomotric / Activităţi de expresie corporală; 

 

b)Altetipuri de activităţi frontale, cu grupa: 

• Activităţi liber alese,pe centre tematice 

• Activităţi ludice, distractive şi de relaxare, 

• Activităţi de dezvoltare personală; 

• Activităţile opţionale; 

• Activităţi de adaptare la viaţa cotidiană, activități gospodăreşti; 

• Activităţi educative şi extracurriculare/socializarea copilului,plimbări, excursii; 

 

c) Activităţi individuale / de grup de terapie specifică şi de compensare: 

• Stimulare cognitivă; 

• Terapia tulburarilor de limbaj(TTL);  

• Educatie psihomotorie; 

• Educaţie senzorială; 

• Kinetoterapie ; 

• Stimulare multisenzorială,  terapia Snoezelen; 

 

11.2.  Resurse Curriculare 

• Programe pentru grădinița specială pentru copii cu handicap mintal,aprobată de Ministerul 

Învățământului cu nr. 41008/12.08.1991 

• Curriculum pentru învăţământul preşcolar(3-6/7 ani), aprobat prin OMECT nr.5233/2008 

• Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani, 

aprobat prin OMECTS 3851/17.05.2010; 
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• Curriculum pentru grupele/ grădiniţele pentru copii cudeficienţe grave, profunde sau 

associateprin alternativa educaţionalăde Pedagogie Curativă, aprobată prin OMECT  

nr.5176./01.09.2008 

• Programe școlare, aprobate prin OMECTS nr. 5235 nr. 5234, 

• Planul cadru specificpentru învățământul primar, ciclul achizițiilor fundamentale clasa 

pregătitoare învățământ special, aprobat prin OMECTS nr. 5755/2012, 

• Programa școlară de kinetoterapie, aprobată prin OMECTS nr. 5235/2008, 

• Programă școlară, arie curriculară Terapii specifice și de compensare, disciplina 

Psihodiagnoză, Stimularea cognitivă, Educație senzorială, adaptată în grădinița de prof. 

Preda Rodica , după programele aflate în vigoare; 

• Programe CDŞ avizate de ISJ. 

 

11.3.Testestandardizate și probe utilizate la cabinetele de specialitate: 

CABINET PSIHOLOGIE ŞI PSIHOPEDAGOGIC 

• Testul de inteligență Globală Binet-Simon; 

• Test pentru intelingența generală Matricele Progresive Raven Color; 

• Scala pentru evaluarea comportamentelor din spectrul autist (ECA III); 

• Baterie de  evaluare neuropsihologică a dezvoltării Nepsy ; 

• Proba Borel-Maisonny pentru stabilirea vârstei mintale prin răspunsuri comportamentale ”Sans 

Parole” ; 

• Scala Portage. 

 

CABINET LOGOPEDIE  

• Fișă de evaluare izolată a pronunției sunetelor ; 

• Fișă de evaluare a vb refelctate; 

• Testarea vb independente; 

• Probe de evaluare a auzului fonematic( percepție, at discrim auditivă, memorie); 

• Scala de evaluare integrată; 

• Grila de evaluare pentru copiii cu tulburări de limbaj; 

• Scala Portage - limbaj; 

• Grila de evaluare inițială a abilităților de comunicare(pronunție de onomatopee,diferențiere 

silabe). 

 

CABINET PSIHOMOTRICITATE 

• Testul omulețului” testul Goodenough ”; 

• Probe pentru determinarea lateralității dominante (adaptare după Oseretzsky); 
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• Proba Reversal pentru evaluarea capacității de discriminare vizuală între identic și simetric; 

• Proba de evaluare a funcției perceptiv-motrice Bender A- Testul Santucci; 

• Testul Frostig; 

 

KINETOTERAPIE(probe adaptate după ”Kinetologia profilactică,terapeutică și de recuperare”, 

autor  Sbenghe Tudor ,”Kinetologie  medicală”, autor Cordun Mariana) 

• Scala Portage - psihomotric; 

• Testul de evaluare globală; 

• Testing muscular şi articular; 

• Teste de evaluare a echilibrului şi coordonării, evaluarea atitudini corecte a corpului, 

evaluarea mersului, etc; 

• Examen somatoscopic; 

• Test de evaluare motorie funcțională; 

• Grilă de evaluare a motricității generale. 

 

11.4.Instrumente de evaluare utilizate de cadrele didactice şi alte auxiliare de 

specialitate(adaptate după fișe avizate  de minister sau elaborate în grădiniță): 

• Fișă de evaluare inițială/sumativă/finală - nivel de vârstă 3-5 ani, 5-6/7 ani; 

• Fişă de evaluare  a progresului la intrarea în clasa pregătitoare; 

• Fişă de observaţii psihopedagogice; 

• Fișa de evaluare și stimulare cognitivă; 

• Fișă de examinare psihomotorie; 

• Fișa de testare inițială - cunoașterea schemei corporale, capacitatea de orientare spațială și 

temporală; 

• Fișa de evaluare finală a nivelului de dezvoltare a limbajului; 

• Fișă de evaluare kinetică; 

• Programe de intervenţie personalizată; 

• Auxiliare curriculare, elaborate în grădiniţă; 

• Alfabet în imagini; 

• Ghid de predare-învaţare pentru copiii cu cerinţe educative speciale. 

• Piramida cunoaşterii; 

• Ghid metodologic și aplicativ al educatoarei; 

• Ghidul educatorului. 
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12. Resurse Umane 

 

În anul şcolar 2017- 2018 sunt: 

• 42 preşcolariînscrişi/reînscrişi cu diferite dizabilităţi, cu vârsta între 3-8 ani(şi familiile 

acestora) , repartizaţi după cum urmează: 

Nr. Crt. Grupe Numar preşcolari 

1 Mică 8 

2 Mijlocie A 8 

3 Mijlocie B 10 

4 Mare A 8 

5 Mare B 8 

  Total  42 preşcolari 

 

• Personal angajat cu o bogată experienţă în munca cu copilul preşcolar cu CESdupă cum 

urmează: 

Personal didactic Personal didactic auxiliar Personal nedidactic 

17 persoane 

10 educatoare; 

6 profesori psihopedagogi; 

1 profesor kinetoterapeut 

10 persoane 

5 Infirmiere 

1 Administrator financiar 

1 Administrator de patrimoniu 

1 Asistent medical 

1 Medic  

1 Supraveghetor de noapte 

8 persoane 

4 Îngrijitoare 

2 Bucătărese 

1 Muncitor întreţinere 

1 Ajutor bucătar  

 

 

Cadrele didactice din grădiniță au obligația asigurării intervenției psihopedagogice specializate 

şi stimulării precoce a copiilor cu deficiențe, în scopul asigurării şanselor egale de dezvoltare şi de 

acces spre trepte superioare de şcolarizare.  

 

13. Resurse materiale 

 

• Unitatea dispune  de spaţii corespunzătoare  pentru organizarea și desfăşurarea activităţilor :                       

săli de grupă, săli de joacă(dormitoare), sala de sport și recuperare kinetoterapeutică, cabinete de 

terapii specifice:psihologie,logopedie, psihomotricitate,psihopedagogic, camera de stimulare 

multisenzorială, cabinet medical, izolator, sala de mese,bucătărie, spălătorie, spaţii de depozitare, 

grupuri sanitare pentru fiecare grupă; birouri ale administraţiei; curte cu mult spaţiu verde(în curs de 

reamenajare), corp - anexă, cu spaţiu destinat centralei termice proprii,spălătoriei,arhivei. 
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• Dotarea spaţiilor (grupe şi cabinete) : 

-mobilier adecvat, ergonomic, covoare și mochete noi; 

-geamuri termopan; 

-aparatură destinată menţinerii igienei; 

-conectarea la Internet a grupelor şi cabinetelor de specialitate; 

• Dotarea cu material didactic  este diferenţiată în funcţie de: nivelul grupei(mică, mijlocie, 

mare), specificul cabinetului, teme și obiective recuperatorii cu jocuri didactice, jucării,softuri 

educaţionale, jocuri şi module pentru kinetoterapie şi educaţie psihomotorie etc; 

• Dotarea camerei de stimulare multisenzorială cuprinde echipamente, instrumente, mobilier 

şi jocuri-jucăriiprecum:pat cu apă cu sistem muzical,sistem coloane de apă cu bule de aer şi 

lumini, sistem fibră optică cu efecte luminoase, sistem de proiecţie de efecte luminoase, sistem 

pentru aromaterapie, jocuri pentru stimulare auditivă,stimulare senzorială, stimulare motrică şi 

motricitate fină etc. 

• Dotare logistică: 

- Laminator A4 si A3; 

- Cameră video digitală 

- Camera foto digitală; 

- Tabla magnetică, digitală; 

- Stație audio cu boxe și microfoane; 

- Reportofon 

- Videoproiector  

- Echipamente IT pentru toate compartimentele; 

- Radio-Cd-player , DVD-uri, TV, în fiecare grupă; 

 

14. Resurse informaţionale: 

 

• Fond de carte al grădiniţei cu bibliografie de specialitate,inclusiv cele mai noi apariţii; 

• Fond de carte al grădiniţeipentru copii 

• Platforme on-line, site-uri de specialitate. 

 

15. Relaţia cu comunitatea 

 

• Relaţii eficiente de colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Cluj, Consiliul Judeţean Cluj, 

Casa Corpului Didactic; 

• Convenţii de colaborare cu Universitatea Babeş – Bolyai  şi DPPD; 

• Activităti organizate în colaborare cu asociaţii şi organizaţii nonguvernamentale; 

• Colaborare cu agenţi economici.     
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15.1. Programe şi proiecte educaţionale aflate în derulare la  Grădiniţa Specială, 

anul şcolar 2017 – 2018 

1. Program educațional naţional de promovare a educaţiei pentru schimbare ”CURCUBEUL 

SCHIMBĂRII” 

2. Programul educaţional naţional de stimulare a interesului pentru educaţie fizică şi sport 

“KALOKAGATHIA”; 

3. Proiectul naţional  de ocrotirea a  mediului înconjurător“ECO GRĂDINIŢA” 

4. Program judeţean de dezvoltare socio-emoţională “DA, POŢI!” 

 

15.2. Convenții și protocoale de colaborarecu: 

1. Asociația de părinți ” Împreună pentru copii” 

2. Asociația Azuria; 

3. Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiintele Educaţiei, Departamantul de 

Psihopedagogie Specială, pentru practica observațională a studenţilor de la Specializarea 

Psihopedagogie Specială , nivel licență, ZI și ID; 

4. Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiintele Educaţiei, Departamantul de 

Psihologie Clinică, pentru practica studenţilor de la master  “Consiliere genetică”. 

5. Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Departamentul: Kinetoterapie 

și Discipline Teoretice, pentru practică observațională a studenților de la Specializarea 

Kinetoterapie, nivel licență, ZI; 

6. Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Cluj, structură teritorială a Agenției 

Naționale Antidrog; 

7. Centru de Investigații Oftalmologice Review Cluj Napoca; 

8. Asociația Română pentru Cercetare și Inovație; 

9. Voluntari de la Upper Beeding Baptist Church, Marea Britanie; 
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15.3. Parteneriate educaţionale iniţiate în anul şcolar 2017 – 2018 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea 

parteneriatului/ 

acord, contract de 

parteneriat/ 

protocol 

Organizatii 

nonguvernamentale/ 

institutii publice locale/ 

asociatii/ fundatii 

partenere 

Scopul parteneriatului Nr. Elevi 

implicaţi/ 

nivelul 

Nr. Cadre 

didactice 

implicate-

voluntari 

1. ”Prietenul la 

nevoie se 

cunoaște” 

 

Grădinița cu PP 

”Trenulețul veseliei” 

Formarea unei atitudini pozitive față 

de semenii noștri; 

32 6 

2. „Școlarii ne ajută 

să creștem mari” 

Seminarul Teologic 

Ortodox 

Formarea de atitudini pozitive, de 

relaționare și interrelaționare 

armonioasă între preșcolarii cu 

deficiențe și elevii de la Seminar. 

34 5 

3. ”Caravana 

prieteniei” 

Școala Gimnazială  

“Liviu Rebreanu” 

Familiarizarea preșcolarilor cu 

mediul școlar în vederea unei 

adaptări optime la integrarea în 

școală. 

 

42 9 

4. ”Ora de poveste” Biblioteca Județeană 

Octavian Goga, filiala 

Mănăștur ”Traian 

Brad”, 

Stimularea și dezvoltarea limbajului 

și comunicării orale; 

Educarea preșcolarilor în vederea 

valorizării cărților. 

42 17 

5. ”Educație prin 

credință” 

Biserica Adormirea 

Maicii Domnului 

Formarea unor comportamente 

moral-religioase; socializarea și  

adaptarea preșcolarilor cu CES cu 

medii sociale diferite. 

8 2 
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VI. ANALIZA SWOT 

MANAGEMENT  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Existența şi respecrarea legislatiei specifice, 

• Existența Regulamentului intem avizat de către 

CA 

• Existența Codului de etică, asumat prin 

semnătură de întreg personalul, 

• Existența comisiilor permanente precum și a 

celor cu caracter temporar,a portofoliilor 

acestora, bine întocmite; 

• Eficientizarea Comisiei pentru evaluarea și 

asigurarea calității; 

• Existenta PDI bine fundamentat; 

• Existenta Programelor manageriale anuale; 

• Existența Raportului privind starea și caliatea 

învățământului pe semestul I și anual; 

• Existența Planului de măsuri pentru semestrul al 

II-lea; 

• Existența deciziilor pentru membrii comisiilor; 

•  Existența instrumentelor de lucru 

personalizate:fișa postului șifișa de evaluare a 

activității pentru personalul didactic auxiliar și 

nedidactic personalizate cu atribuții clare; 

• Existența unor proceduri semnate de angajați; 

• Evidențierea tuturor documentelor din unitate în 

registre specifice; 

• Raportarea  correct în temenele prevăzute a 

situațiilorcentralizatoare privind: salariile, 

sentințele, raportări contabile, planul de 

școlarizare, state de funcții și de personal, 

rapoarteSCIM, rapoarte CEAC, rapoarte privind 

anticorupția; 

• Înregistrarea corectși în termen a contractelor de 

muncă şi aactelor adiţionale ale acestora, în 

• Uneori aglomerarea de sarcini administrative, 

în lipsa unui post de secretar. 
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REVISAL; 

• Înregistrarea fişelor de post şi a fişelor 

deevaluare în termeneleprevăzute de lege; 

• Realizarea evaluării întegului personal în     

acord cu norrnele  metodologice în vigoare; 

• Raportarea corectă a absenteismului în termenele 

prevezute; 

• Realizarea numărului de asistențe la activități și 

raportarea acestora în termen; 

• Realizarea strategiei privind securitatea și 

siguranța copiilor. 

OPORTUNITĂŢI AMENINTARI 

 

• Nevoia obiectivă de schimbare la nivelul 

comunităților; 

• Existențastandardelormanageriale europene; 

• Cursuri de formare spcifice, de management 

educațional și dezvoltarea profesională, oferite 

de formatori autorizați. 

• Numărul mare dedocumente manageriale; 

• Numărul mare de comisii la nivelul unitații; 

• Lipsa personalului calificat în vederea 

realizirii înspiritul legii a diferitelor activități 

(control intern managerial, anticorupția), 

• Suprapunerea responsabilităților în cadrul 

comisiilor și a activităților curente din 

grădiniță; 

• Lipsa strategiei pe termen mediu și lung a 

forurilorsuperioare; 

• Instabilitatea legislativă. 
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CURRICULUM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Proiectarea didactică centrată pe copil şi problema sa; 

• Adaptarea planului de învăţământ şi curriculumului 

pentru învăţământul preşcolar; 

• Existenţa fişelor de avizare a curriculumului la 

decizia şcolii, 

• Curriculumul este raportat la diagnoza grupei și la 

specificul activităților din grădinița pentru preșcolarul 

cu C.E.S. 

• Adecvarea ofertei educaţionale eterogenităţii  

diagnosticelor preşcolarilor; 

• Sunt utilizate resurse cu multiple elemente intuitive, 

atractive, în bună măsură confecţionate de cadrele 

didactice; 

• Toti copiii sunt cuprinşi în programe terapeutice 

individualizate la cabinete de specialitate, 

intervenţiile fiind structurate în zona proximei 

dezvoltări; 

• Sunt iniţiate proiecte de elaborare a unor 

îndrumatoare sub forma de itemi cu suport vizual 

pentru diferite activităţi; 

• Activități în parteneriat cu grădiniţele de masa sub 

forma schimbului de experienta între cadrele 

didactice și a activităților ludice cu scop de 

socializare și integrare; 

• Activitati optionale (CDŞ-uri) diversificate și 

adaptate nevoilor de dezvoltare și educație ale 

preșcolarilor cu CES, având aprobarea părinților; 

• Libertatea cadrelor didactice în constituirea orarului; 

• Interesul cadrelor didactice pentru perfecţionare si 

formare continuă; 

• Setul de instrumente şi probe standard de evaluare și 

diagnostic actualizat; 

• Activitaţi extracurriculare şi de socializare 

diversificate; 

• Uneori managementul grupei, în 

condiţiile prezenţei unui număr mai mare 

de copii cu sindrom hiperkinetic şi 

deficit atenţional, 

• Uneori dificultăți în înţelegerea şi 

corelarea programelor din învățământul 

preşcolar de masa şiînvățământul 

special. 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

• O mai bună stucturare a planului de servicii 

individualizate în cadrul grupelor; 

• Titularizarea unor cadre didactice cu experiență, din 

învăţământul de masă; 

• CDŞ-uri adaptate particularităților copiilor cu CES, 

realizate de personal extern; 

• Amenajareaîn mansardă a unuicabinet metodic, 

• Înclinaţiile artistice ale cadrelor didactice permit 

diversificarea CDŞ-urilor la nivelul unităţii; 

• Proiectarea materialelor curriculare cu caracter 

interdisciplinar și structurarea lor în set de itemi 

prezentați gradual; 

• Integrarea part-time în grădiniţe de masă a 

preşcolarilor cu CES; 

• Înţelegerea parţială sau limitată a 

specificului grădiniţei; 

• Lipsa unei Programe şi plan cadru, 

actualizate pentru Grădiniţa Specială 

• Lipsa auxiliarelor curriculare aprobate de 

minister, pe specificul învățământ 

special preşcolar;  
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RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Încadrarea cu cadre didactice calificate este de 

100%, 

• Ponderea cadrelor didactice care au gradul I este 

de 35%, cele care au gradul II - 41%, definitivat 

– 6%, debutante – 18%; 

• Existența în grădiniță a mai multor categorii de 

specialiști, formând o echipă multidisciplinară; 

• Echipa de cadre eficiente,cu membrii implicați 

activ și responsabil, preocupaţi de perfecţionare 

continuă; 

• Preocupări din partea cadrelor didactice pentru 

diseminarea experiențelor pozitive concretizate 

în lucrări susținute la simpozioane, în publicaţii, 

cercuri metodice etc. 

• Personal didactic auxiliar și nedidactic cu 

pregătire adecvată postului și deprinderea de a 

munci conştiincios; 

• Aprobarea în statul de funcţii a unui post de 

medic;(0,25 normă) 

• Relațiile interumane la nivelul echipei se 

caracterizează printr-o permanentă şi bună 

comunicare, sprijin reciproc și relaţii de 

parteneriat; 

• Participarea unui număr corespunzator de cadre 

didactice la parteneriate, proiecte și programe 

nationale/locale ;  

• Impactul pozitiv asupra activității de predare-

învățare; 

• Cadrele didactice debutante sunt integrate şi 

sprijinite să progreseze; 

• Existența programelor de mentorat; 

• Personalul didactic auxiliar şi nedidactic a 

absolvit cursul de igienă; 

• O buna implicare a părinților în diversele 

 

• Insuficienta pregătire a educatoarelor 

debutante în domeniul educaţiei copilului cu 

CES; 

• Lipsa de flexibilitate și motivație a unor cadre 

didactice; 

• Conservatorismul şi rezistenţa la schimbări a 

unor cadre didactice; 
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activitaţi din unitate; 

• Integrarea preşcolarilor cu CES în grădiniţe şi 

şcoli de masă. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

• Modificări legislative, care prevăd  titularizarea 

personalului didactic  în unitatile de învățământ  

și pretransfer, în condițiile legii; 

• Formarea profesională continuă strict pe 

probleme de psihopedagogie a preșcolarului cu 

CES; 

• Existenţa a cinci gradaţii de merit la nivelul 

unității de învățământ; 

• Organizarea activităților de parteneriat cu unități 

similare și instituții preșcolare de masă, 

schimburi de experiență; 

• Interes din partea comunității și autorităților 

fațăde activitatea grădiniței și oferta 

educațională; 

• Implicarea tot mai mult a părinţilor în procesul 

decizional din grădiniţă; 

• Disponibilitatea personalului de specialitate în 

sprijinirea parentală; 

• Întâlniri și activităţi comune în afara programului 

• Educatoarele nu se regăsesc ca grup ţintă în 

oferta activităţilor de formare/perfecţionare a 

CCD Cluj (în special cursuri acreditate); 

• Încadrarea  absolvenţilor de Psihopedagogie 

specială pe posturi de educatoare/educator 

necalificat şi implicit o salarizare 

necorespunzatoare studiilor superioare; 

• Frecvenţa mai redusă a preşcolarilor în 

anotimpul rece, din cauze  medicale; 

• Neacceptarea problemelor şi diagnosticului 

propriului copil; 

• Actuala situație economică determină criza 

de timp și uneori receptivitate scăzută; 

• Concurența Centrelor de reabilitare şi de zi, 

care dezvoltă oferta educaţională centrată pe 

terapii specifice. 
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RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Repartizarea spaţiilor în funcție de 

specificulactivitatilor; 

• Existăautorizaţie sanitară de funcţionare; 

• Existăautorizaţie sanitar-veterinară, 

• Planul de buget corespunde în mare parte 

nevoilor curente; 

• Distribuirea bugetului este rezultatul analizei 

nevoilor unității în cadrul Consiliului de 

Administrație; 

• Finalizarea proiectelor de investiţii demarate în 

anii şcolari precedenti;(“Extinderea sălii de 

mese”,“Reabilitare clădire,instalaţii  şi 

construirea unei anexe în vederea instalării unei 

centrale termice proprii”,“Scara exterioară de 

evacuare”, ”Reconversie pod în mansardă şi 

amenajare spaţii administrative”, „Mansardare 

pod şi amenajare spaţii administrative”); 

• Starea fizică a spaţiilor preşcolare şi încadrarea 

în normele de igienă corespunzătoare;  

• Amenajarea unei săli de grupă noi,cu grup 

sanitar propriu la mansardă; 

• Amenajarea şi dotarea cu mobilier a unui cabinet 

psihopedagogic, de terapii specifice; 

• Înnoirea bazei didactice cu 

jocuri,jucării,materiale consumabile, soft-uri 

educaţionale, aparat foto digital, echipamente IT.  

• Amenajarea unei camere de stimulare 

multisenzorială, camera Snoezelen, cu grup 

sanitar propriu, prin proiecte europene; 

• Conectarea la Internet a grupelor de copii, 

• Donaţia unui ONG cu un microbuz şcolar pentru 

preşcolari; 

• Există fonduri proprii colectate de catre 

• Curtea interioară insuficient amenajată şi 

dotată cu aparate de joacă pentru copii; 
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Asociaţia de părinţi; 

• Implicarea Asociaţieide părinti şi a comitetelor 

de părinţi pe grupă,  a personalului în activitatile 

de dotare materială şi sprijin în organizarea 

activităţilor; 

• Evidența și inventarierea patrimoniului în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

• Colaborarea stransă cu Consiliul Judeţean Cluj 

pentru alocare de fonduri privind modernizarea 

infrastructurii gradiniţei (mansardarea podului și 

schimbarea destinației acestuia, în vederea 

compartimentarii mai judicioase a cladirii); 

• Colaborarea permanentă cu Comitetul 

Reprezentativ de Părinți şi Asociaţia parinţilor 

“Împreună pentru copii”, pentru sprijinirea 

acțiunilor grădiniței; 

• Implicarea unor ONG-uri în îmbunătăţirea 

activităţii grădiniţei(sponsorizări,donaţii). 

 

• Instabilitatea cadrului legislativ  
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RELAŢIA CU COMUNITATEA 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Relații eficiente,coerente și stabile de parteneriat 

și colaborare cu Universitatea Babes-Bolyai; 

• Colaborare cu agenţi economici; 

• Întalniri lunare cu părinţii, pe grupuri de           

interes, lectorate tematice, consultaţii individuale 

la cerere; 

• Contracte de colaborare și parteneriate cu 

instituții de  învățământ special, cu grădinițe și 

școli din învățământul de masă; 

• Popularizarea activităților din grădiniță în presa 

locală  și emisiuni radio; 

• Antrenarea copiilor în concursuri,cu diferite 

ocazii, organizate la nivel local sau judeţean; 

• Contracte de colaborare  încheiate cu diferite  

institutii,asociaţii, fundaţii pentru organizarea 

unor activitati extracurriculare și de relaxare; 

• Diseminarea experiențelor didactice pozitive în 

alte unități şcolare; 

• Implicarea activă şi continuă a familiilor în viaţa  

şi activităţile grădiniţei; 

• Semnarea contractului educațional între grădiniță 

și familie ; 

• Initierea unor acţiuni de voluntariat din partea 

comunitaţii; 

• Lipsa unor parteneriate cu unităţi similare din 

ţară sau la nivel international, 

• Timpul limitat al părinților și statutul social 

modest al unora determină o implicare mai 

redusă în viața și activitatea copiilor. 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

• Valorificarea serviciilor destinate copiilor oferite 

de instiuții culturale(teatrul de păpuşi); 

• Disponibilitatea unor instituții, asociații de a veni 

în sprijinul unităţii(Biserica, Poliția,Biblioteca, 

ONG-uri). 

• Demers greoi şi de durată pentru obţinerea 

documentaţiei şi autorizațieila incendiu ; 

• Mentalităţi şi atitudini rezervate; 
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VII. GRUPURI DE INTERES / AŞTEPTĂRI 

GRUPUL AŞTEPTĂRI 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 

▪ Respectarea legislaţiei în vigoare; 

▪ Parcurgrea programelor şcolare; 

▪ Utilizarea resurselor specifice și obţinerea de 

rezultate bune. 

▪ Implicare în proiecte   

COPIII ▪ Servicii educaţionale adaptate 

particularităţilor fiecăruia; 

▪ Sprijin şi asistenţă permanentă; 

▪ Program de activităţi atractive şi diversificate 

desfăşurate într-un climat educaţional plăcut 

şi stenic ; 

▪ Valorizare şi recompense. 

PERSONALUL GRĂDINIŢEI ▪ Recunoaştere şi apreciere; 

▪ Recompensare în funcţie de volumul şi 

calitatea muncii; 

▪ Oportunitaţi de dezvoltare personală şi 

profesională; 

▪ Condiţii de muncă şi atmosferă favorabilă 

indeplinirii sarcinilor. 

PĂRINŢII ▪ Ofertă educaţională,care să determine 

progresul copiilor; 

▪ Sprijin parental; 

▪ Educarea copiilor într-un mediu plăcut şi 

securizant; 

▪ Diminuarea dizabilităţilor şi crearea 

premiselor favorabile integrarii şcolare şi 

sociale.  

COMUNITATEA ▪ Ofertă educaţională diversificată şi deschisă; 

▪ Proiecte de parteneriat educațional; 

▪ Copii pregătiţi pentru integrare şcolară şi 

socială; 

▪ Implicarea grădiniţei în acţiunile comunităţii. 
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VIII. ŢINTE STRATEGICE 

 

1. Asigurarea egalităţii de şanse şi accesul egal la educaţie copiilor preşcolari cu cerinţe 

educative speciale;  

 

2. Dezvoltarea curriculumului propriu, adecvat nevoilor de educaţie şi reabilitare ale 

copiilor din Grădiniţa Specială; 

 

3. Asigurarea şi creşterea calităţii actului instructiv-educativ-terapeutic; 

 

4. Continuarea procesului de reabilitare şi modernizare a infrastructurii grădiniţei ;  

 

5. Asigurarea  diversificării de parteneriate cu familia şi comunitatea. Stimularea 

iniţiativelor societăţii civile pentru promovarea voluntariatului. 

 

IX. RESURSE STRATEGICE: 

 

• Cadre didactice calificate în procentaj de 100%; 

• Personal didactic auxiliar și nedidactic cu pregătire adecvată postului și deprinderea de a munci 

conştiincios; 

• Baza materială în conformitate cu standardele de dotare a grădinițelor de copii; 

• Documente curriculare actualizate; 

• Parteneri din comunitatea locală; 

• Beneficiari secundariimplicați în dezvoltarea și îmbunătățirea activităților grădiniței; 

• Programele educaționale existente la nivel național și local; 

• Contracte de colaborare  încheiate cu diferite  instituții, asociaţii, fundaţii pentru organizarea 

unor activități extracurriculare și de relaxare; 

• Diseminarea experiențelor didactice pozitive în alte unități şcolare; 

• Sprijinul autorităților pentru îndeplinirea obiectivelor instituției. 
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X. ARGUMENTE 

ŢINTA ARGUMENTE 

➢ Asigurarea egalităţii de şanse şi accesul 

egal la educaţie copiilor preşcolari cu 

cerinţe educative speciale;  

 

• Creşterea integrării şcolare a preşcolarilor         

cu C.E.S. în învaţământul de masă; 

• Formarea și dezvoltarea de capacități  

intelectuale, priceperi și deprinderi 

instrumentale necesare integrarii scolare în 

învățământul de masă; 

➢ Dezvoltarea curriculumului propriu, 

adecvat nevoilor de educaţie şi 

reabilitare ale copiilor din Grădiniţa 

Specială;  

 

• Eterogenitatea diagnosticelor/dizabilitatilor 

copiilor impune adaptare curriculara în fiecare 

an scolar; 

• Îmbunăţăţirea ofertei educaţionale, prin 

propunerea unor programe de CDŞ – uri, 

adaptate copiilor preşcolari cu C.E.S. 

• Proiectarea unor programe  de intervenţie 

personalizată (PIP-uri) în concordanţă cu 

nevoile imediate de dezvoltare ale preşcolarilor 

cu nevoi speciale; 

➢ Asigurarea şi creşterea calităţii actului 

instructiv-educativ-terapeutic; 

 

 

• Continuarea procesului de dotare și 

modernizare a bazei materiale; 

• Eficientizareaactului instuctiv-educativ -

terapeutic şi sporirea interesului, receptivității 

şi implicării copilului; 

• Realizarea unui demers corect de monitorizare 

și evaluare a progresului preşcolarilor cu 

C.E.S.; 

➢ Continuarea  procesului de reabilitare 

şi modernizare a infrastructurii 

grădiniţei.  

 

• Compartimentarea judicioasă a spațiului 

sporește calitatea vieții, confortul copiilor și al 

personalului; 

• Amenajarea cât mai funcțională și utilizarea la 

maxim a întregului spațiu de care dispune 

unitatea; 

• Necesitatea reamenajării şi modernizării curţii 

cu aparate de joacă.  
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➢ Asigurarea  diversificării de 

parteneriate cu familia şi comunitatea; 

Stimularea iniţiativelor societăţii civile 

pentru promovarea voluntariatului;  

 

 

• Lipsa de timp a părintilor duce la o implicare 

mai restransă în activitatea grădiniței și în 

educația propriilor copii;  

• Permite popularizarea experienţei pozitive și 

susține achiziționarea unor noi practici 

eficiente, elaborate și promovate de alți 

parteneri; 

• Proiectele de voluntariat asigură deschiderea 

grădiniței spre viața comunității; 

 

XI. OBIECTIVE STRATEGICE 

 

 Obiective generale:         

- Îmbunatăţirea ofertei educaţionale şi a serviciilor specializate; 

- Diminuarea dizabilităţilor şi  structurarea unei imagini de sine pozitive; 

- Eficientizarea activităţilor instuctiv-educative şi terapeutice şi sporirea interesului şi 

receptivității copilului; 

- Iniţiativă, creativitate şi originalitate în actul didactic în spiritul unui învăţământ formativ-

terapeutic; 

- Facilitarea procesului de integrare şcolară şi socială a copiilor cu CES; 

- Sprijinirea psihopedagogică a familiei, pentru o mai bună implicare în procesul educativ-

recuperatoriu  al propriilor copii; 

- Eficientizarea administrării bazei materiale a grădinitei şi continurea procesului de îmbunatăţire 

a infrastructurii; demarare proiect „Amenajare curte interioară” ; 

- Asigurarea securităţii copiilor, a personalului unităţii, precum şi a perimetrului instituţiei; 

- Sensibilizarea comunităţii locale, schimbarea mentalitaţii și atitudinii comunităţii faţă de copiii 

cu CES, prinpromovarea ofertei educaţionale şi a activităţilor din grădiniţă;  

- Realizarea de parteneriate cu comunitatea, unităţi similare şi unităţi de învăţământ de masă; 

- Încurajarea voluntariatului; 

 

Obiective specifice :          

- Evaluarea  corectă a fiecarui copil în termenele stabilite ; 

- Proiectarea programelor de intervenție individualizată, în concordanţă cu  nevoile imediate de 

dezvoltare;   

- Dezvoltarea managementului grupei prin implementarea unor noi strategii educaţionale 

moderne centrate pe copil şi problema sa. 

- Propunerea și derularea unor programe de CDȘ-uri, adaptate copiilor preșcolari cu C.E.S; 
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- Diversificarea și implementarea unor conținuturi adecvate în  actul  instructiv – educativ – 

terapeutic pentru  copiii cu  sindrom hiperkinetic. 

- Formarea și dezvoltarea de capacităţi intelectuale, priceperi și deprinderi instrumentale 

necesare integrării socio-şcolare;    

- Amenajarea curţii grădiniței și dotarea acesteia cu noi aparate de joacă; 

- Crearea unui cadru în care să existe posibilitatea interacţiunii directe a copiilor cu mediul 

natural; 

- Încadrarea în fondurile bugetare alocate; 

- Atragerea de resurse extrabugetare prin identificarea unor modalităţi concrete. 

 

XII. ŢINTE STRATEGICE/ PROGRAME 

 

1. Asigurarea egalităţii de şanse şi accesul egal la educaţie copiilor preşcolari cu cerinţe 

educative speciale;  

• Realizarea  site-ului Grădiniţei Specialeîn vederea promovării ofertei educaţionale şi a 

activităţilor din grădiniţă; 

• Facilitarea procesului de integrare şcolară şi socială a copiilor cu CES; 

 

2. Dezvoltarea curriculumului propriu, adecvat nevoilor de educaţie şi reabilitare ale 

copiilor din Grădiniţa Specială; 

• Diversificarea activităţilor opţionale, adaptate copiilor preşcolari cu C.E.S; 

• Diversificarea şi implementarea unor conţinuturi adecvate în  actul  instructiv – educativ – 

terapeutic pentru  copiii cu  sindrom hiperkinetic. 

• Propunerea unui auxiliar curricular-ghid metodologic pe specificul învăţământ special 

preşcolar 

 

3. Asigurarea şi creşterea calităţii actului instructiv-educativ-terapeutic; 

• Dezvoltarea managementului grupei prin implementarea unor noi strategii 

educaţionalemoderne centrate pe copil şi problema sa. 

• Eficientizarea activităţilor instuctiv-educative şi terapeutice, sporirea interesului şi receptivităţii 

copilului; 

• Realizarea unui demers corect de monitorizare şi evaluare a progresului preşcolarilor cu C.E.S.; 

• Iniţiativă, creativitate şi originalitate în actul didactic în spiritul unui învăţământ formativ-

terapeutic. 
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4. Continuarea procesului de reabilitare şi modernizare a infrastructurii grădiniţei ;  

• Amenajarea curţii interioare a grădiniței și dotarea acesteia cu noi aparate de joacă; demararea 

proiectului „Amenajare curte interioară” ; 

• Crearea unui cadru în care să existe posibilitatea interacţiunii directe a copiilor cu mediul 

natural; 

• Încadrarea în fondurile bugetare alocate; 

• Atragerea de resurse extrabugetare prin identificarea unor modalităţi concrete. 

 

5. Asigurarea  diversificării de parteneriate cu familia şi comunitatea. Stimularea 

iniţiativelor societăţii civile pentru promovarea voluntariatului. 

• Realizarea de parteneriate cu comunitateainstituţii locale, unităţi similare din ţară şi unităţi de 

învăţământ de masă; 

• Sensibilizarea comunităţii locale, schimbarea mentalitaţii și atitudinii comunităţii faţă de copiii 

cu CES, prin promovarea ofertei educaţionale şi a activităţilor din grădiniţă; 

• Încurajarea voluntariatului; 
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PLANURI OPERAŢIONALE 

ŢINTA 

STRATEGICĂ  

INDICATORI 

PERFORMANŢĂ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

OPŢIUNI STRATEGICE MODALITĂ

ŢI 

EVALUARE 

 

RESPONSABIL

ITĂŢI CURRICULUM RESURSE UMANE RESURSE 

FINANCIARE 

RELAŢII 

COMUNITARE 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Asigurarea 

egalităţii de 

şanse şi 

accesul egal 

la educaţie 

copiilor 

preşcolari cu 

cerinţe 

educative 

speciale; 

 

Integrarea în 

grădinița sau 

școala de masă 

a 3 preșcolari cu 

C.E.S./ pe an 

școlar. 

 

Proiectarea 

programelor de  

intervenție 

individualizată în 

funcție de nevoile 

imediate ale 

preșcolarului; 

Formarea si 

dezvoltarea de 

capacitati  

intelectuale,  

prerechizitele 

scolaritatii necesare 

integrarii scolare in 

invatamantul 

special şi de masa; 

 

Identificarea de 

personal didactic din 

învatamantul de masa 

dispus sa integreze 

part-time si total 

preşcolari cu C.E.S.; 

 

Organizarea de 

catrecadrele didactice 

ale gradinitei de 

sedinte/ lectorate 

tematice, activitati de 

sprijin sisuport 

parental; 

Consilierea 

profesorilor debutanţi 

prin activităţi 

dementorat şi formare 

profesională(studiul  

Achiziționarea si 

asigurarea de 

materiale didactice, 

consumabile , 

produse de birotica; 

Asigurare materiale 

bibliografice si 

informationale. 

Confectionare de 

materiale didactice 

adecvate calitativ si 

cantitativ; 

 

Încheiere de 

parteneriate cu 

grădinițe de 

masa; 

Integrare part-

time în 

gradinițe 

partenere; 

Implicarea 

instituțiilor 

abilitate în 

orientarea 

școlară a 

preșcolarilor cu 

CES; 

(C.J.R.A.E. prin 

COȘP) 

 

Analize, 

Rapoarte  

Studii de 

impact, 

Portofolii, 

Chestionare 

Director, 

Responsabil 

C.I.E.C. 

Responsabil 

Comisie 

Metodică; 

Responsabil 

Comisie 

pentru 

Curriculum  
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RELAŢII 

COMUNITARE 

1 2 3 4 5 6 7 8 

individual al 

documentelorspecific

e,vizionare de casete 

video cu activitati 

filmate inunitate, 

cursuri sustinute de 

cadrele cu experienta 

din unitate). 

 

 Realizarea site-

ului Grădiniţei 

Speciale în 

vederea 

promovării 

ofertei 

educaţionale şi 

a activităţilor 

din grădiniţă 

 

 

Întocmirea 

materialului de 

prezentare care 

urmează să fie 

publicat pe site. 

Întocmirea ofertei 

educaţionale, 

actualizarea ei 

Revizuirea procedurii 

de promovare şi 

popularizare a ofertei 

grădiniţei 

Nominalizarea unei 

echipe de lucru în 

vederea elaborării 

materialului de 

prezentare 

Prezentarea ofertei în 

sedinţe cu părinţii, 

cercuri pedagogice, alte 

activităţi din grădiniţă 

 

 

Realizarea unui 

material cu poze din 

activităţi pentru 

popularizare pe TV 

din holul grădiniţei; 

Asigurarea de fonduri 

pentru tipărire 

materiale 

promoţionale 

(pliante, flayere, 

ecusoane,calendare) 

Încheierea unor 

parteneriate 

educaţionale cu 

unităţi de 

învăţământ 

Vizitarea unităţii 

de către familii 

cu copii cu CES 

în vederea 

evaluării 

psihoeducaţional

e şi oferirea de 

Analize, 

Rapoarte  

Studii de 

piață, 

Portofolii, 

Chestionare 

Director, 

Responsabil 

Comisie 

estetizare și 

promovare  

Administrator 

financiar 
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Încheiere de 

contract de servicii 

cu firmă 

specializată 

Atragerea de 

resurse 

extrabugetare 

suport de 

specialitate. 

Implicarea 

asociaţiei de 

părinţi în 

sprijinirea 

acţiunilor de 

promovare 

 

 

Dezvoltarea  

curriculumul

ui propriu , 

adecvat 

nevoilor de  

educație și 

reabilitare 

ale copiilor 

din 

Grădiniţa 

Specială 

 

Creșterea cu 3% 

şidiversificarea 

activităţilor 

opţionale, 

adaptate 

copiilor 

preşcolari cu 

C.E.S; 

 

Îmbunăţăţirea 

ofertei educaţionale 

prin propunerea de 

proiecte de CDŞ-uri 

adaptate, în 

concordanță cu 

optiunile parintilor, 

prescolarilor si 

avizarea acestora; 

 

Identificarea de 

personal didactic 

extern instituției, 

propunator al unui 

CDŞ adaptat; 

(gimnastică, euritmie) 

 

Achiziționarea de 

materiale didactice , 

consumabile, 

produse de birotica 

si papetarie ; 

Asigurarea de 

materiale 

bibliografice si 

informaționale; 

 

Parteneriatele 

cu alte gradinite 

/ institutii 

permite 

achizitionarea 

de noi practici  

eficiente in 

munca cu 

copilul cu CES; 

Avizarea CDŞ 

de către  

inspectorul de 

Analize,Asi

stente, 

Documente   

scolare de 

proiectare, 

Fișe de 

avizare  

optionale 

Director, 

Comisia 

pentru 

Curriculum; 

Cadre 

didactice – 

propunători ai 

optionalelor 
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specialitate  

 

 Diversificarea şi 

implementarea 

unor conţinuturi 

adecvate în  

actul  instructiv 

– educativ – 

terapeutic 

pentru  copiii cu  

sindromhiperki

netic. 

 

Stabilirea 

categoriilor de 

tulburari si 

dizabilitati; 

Selectarea 

corespunzatoare a 

continuturilor si 

implementarea unor 

continuturi pe 

unitati de invatare si 

teme in functie de 

nevoile imediate ale 

prescolarilor cu 

sindrom 

hiperkineticsi în 

zona proximei 

dezvoltari(ZPD); 

Repartizarea 

personalului didactic 

si preşcolarilor pe 

grupe si cabinete  de 

specialitate; 

Parteneriate 

educationale eficiente 

educatoare – profesor 

psihopedagog; 

Desfasurarea de 

activitati 

demonstrative in 

cadrul Comisiei 

Metodice; 

Studiul individual al 

bibliografiei de 

specialitate  

Asigurarea si 

confecţionarea de 

materiale didactice 

adecvate calitativ şi 

cantitativ; 

Asigurarea de 

materiale 

bibliografice si 

informationale; 

Utilizarea de 

venituri 

extrabugetare prin 

implicarea 

asociatiei parintilor 

“Împreuna pentru 

copii”; 

Parteneriatele 

cu alte gradinite 

/ institutii 

permite 

achizitionarea 

de noi practici  

eficiente in 

munca cu 

copilul cu CES; 

 

Analize, 

Rapoarte,  

Documente 

scolare de 

proiectare si 

planificare, 

Grafic 

deasistente,  

Asistente / 

Interasistente 

Director,  

Responsabilul 

C.I.E.C.,  

Sef Comisie 

Metodica, 

Comisia 

pentru 

Curriculum 
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Publicarea unui 

auxiliar 

curricular-ghid 

metodologic pe 

specificul 

învăţământ 

special 

preşcolar 

Elaborarea  

informaţiei de 

specialitate şi 

culegerea datelor în 

vederea publicării 

Nominalizarea 

grupului de lucru care 

adună informaţia şi 

prelucrează dátele; 

Achiziţionarea de 

materiale didactice , 

consumabile, 

produse de birotică 

si papetarie ; 

Selectarea unei 

edituri (CCD) 

pentru tipărirea 

materialului. 

Colaborare cu 

firme 

specializate si 

agenti 

economici 

Atragerea de 

potentiali 

sponsori si 

fonduri 

extrabugetare, 

Analize, 

Rapoarte 

Documente   

scolare de 

proiectare, 

Director,  

Responsabilul 

C.I.E.C.,  

Sef Comisie 

Metodica, 

Comisia 

pentru 

Curriculum 

Asigurarea şi 

creşterea 

calităţii 

actului 

instructiv-

educativ-

terapeutic; 

 

Realizarea 

/satisfacerea  în 

proportie de 

100% a 

nevoilor de 

educaţie si 

reabilitare a 

preşcolarilor cu 

C.E.S. 

 

Eficientizarea 

procesului instructiv 

– educativ si 

terapeutic prin 

stabilirea 

prioritatilor 

imediate ale 

prescolarilor cu 

CES în procesul 

recuperator si  

Încadrarea pe 

posturile vacantate / 

rezervate  cu personal 

didactic calificat,  

 

Mentinerea  

interesului, motivatiei 

si receptivitatii 

copilului la sarcini; 

 

Stabilirea bugetului 

si analiza 

referatelor de 

necesítate;  

Achizitionarea de 

materiale didactice , 

consumabile, 

produse de birotica 

si papetarie ; 

Utilizarea 

Colaborare 

permananta cu 

C.J.Cluj si 

I.S.J.Cluj si  in 

vederea 

sustinerii 

financiare 

necesare si 

pentru 

încadrarea 

Analize, 

Rapoarte , 

Asistente la 

activitati, 

Portofolii 

ale cadrelor 

didatice si 

prescolarilo

r 

Chestionare 

Director, 

Sef Comisie 

Metodica, 

Coordonator  

C.E.A.C., 

Administator 

financiar, 
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utilizarea 

strategiilor celor 

mai adecvate, activ-

participative, pentru 

implementarea 

acestora; 

Realizarea unui 

demers corect de 

monitorizare si 

evaluare a 

progresului 

preşcolarilor cu 

C.E.S.; 

 

 

 

 

Sustinerea 

profesionala a 

cadrelor didactice 

debutante si nou 

venite în unitate; 

Realizarea unui plan 

de mentorat in 

vederea facilitarii 

integrarii 

profesionale; 

Participarea cadrelor 

didactice la cercuri 

pedagogice pe judeţ, 

obţinere de grade 

didactice, activităţi 

demonstrative în 

Comisii metodice, 

studiul individual. 

mijoacelor TIC in 

demersul didactic: 

computer, softuri 

educationale, tabla 

digitala,dvd-player, 

camera video, 

aparat foto,scanner, 

imprimanta, 

copiator; 

Utilizarea eficientă 

a bazei didactice si 

logistice a 

gradinitei; 

 

corespunzatoare 

cu personal 

didactic; 

Colaborare cu 

firme 

specializate si 

agenti 

economici 

Atragerea de 

potentiali 

sponsori si 

fonduri 

extrabugetare, 

prin implicarea 

Asociatiei 

parintilor 

“Împreună 

pentru copii” si 

a comitetului de 

parinti; 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Continuarea 

procesului de 

reabilitare si 

modernizare 

a 

infrastructur

ii gradinitei 

Documentatie 

tehnică de 

specialitate si 

lucrari de 

executie predate 

la termen si de 

calitate ; 

Demararea 

proiectului de 

investiţii  

„Amenajare 

curte interioară” 

 

 

 

 

 

Obținerea  

Desfăşurarea unor 

activităţi cu caracter 

ecologic; 

 

Identificarea 

resurselor umane în 

vederea organizarii si 

desfasurarii actiunilor 

de modernizare a 

infrastucturii 

gradinitei. 

 

Asigurarea 

fondurilor si 

conditiilor, 

necesare derulării 

proiectului propus; 

 

Colaborarea cu 

institutiile 

abilitate pentru 

obtinerea 

tuturor avizelor 

si autorizatiilor; 

Incheiere de 

contract de 

achizitii cu 

firma 

specializata de 

execuţie;  

Colaborare 

permanenta cu 

autoritatile în 

vederea 

sustinerii 

financiare. 

Analize; 

Rapoarte, 

Grafice de 

monitorizar

e 

Chestionare 

Studii de 

impact  

Director, 

Consiliul de 

Administratie, 

Administator 

financiar, 

Administrator 

patrimoniu , 

Asigurarea  

diversificării 

Existența cel 

puțin a unui 

Organizarea si 

derularea unor de 

Organizarea de catre 

specialistii gradinitei 

Amenajarea si 

dotarea unui centru 

Implicarea 

autoritatilor in 

Proiecte 

încheiate, 

Director, 

Responsabil 
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de 

parteneriate 

cu familia şi 

comunitatea. 

Stimularea 

iniţiativelor 

societăţii 

civile 

pentrupromo

varea 

voluntariatul

ui. 

 

parteneriat cu 

instituții 

similare din țară  

 

activitati curriculare 

si extracurriculare 

cu participarea 

parintilor; 

 

de sedinte tematice, 

lectorate tematice, 

consiliere, activitati 

de sprijin si suport  

parental; 

 

de resurse pentru 

parinti ,cu publicatii 

de specialitate; 

 

viata gradinitei; 

 

Protocoale 

de 

colaborare, 

Analize, 

rapoarte, 

Chestionare

pentru 

parinti, 

Portofolii, 

Procese 

verbale, 

Dosar 

cu munca cu  

Parintii; 

Responsbil cu 

proiectele 

educative; 

 

 

 

Existența cel 

puțin a 2 

activități, 

proiecte sau 

parteneriate cu 

instituții ale 

comunității; 

Informare corecta si 

prompta a parintilor       

si comunitatii 

despre actiunile 

gradinitei; 

 

Informare corecta si 

prompta a parintilor 

si comunitatii despre 

actiunile gradinitei; 

 

 

Obtinerea de 

sponsorizari  si 

donatii pentru 

desfaşurarea 

activitatilor 

extrascolare. 

Implicarea 

parintilor in 

activitatea 

manageriala; 

 

 

 

Sponsorizar 

i 

Responsabil 

cu activitatile 

extracurricular

eStudenti 

voluntari  
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MONITORIZARE ŞI EVALUARE     

Se realizează prin:  asistenţe şi interasistenţe, informări săptămânale, lunare, semestriale, rapoarte semestriale/anuale, analize in Consiliul de  

Administraţie si Consiliul Profesoral,  studii de impact, sondaje de opinie, interviuri focus-grup, chestionare aplicate cadrelor didactice, 

personalului auxiliar, părinţilor, portofolii ale copiilor şi cadrelor didactice, portofolii ale tuturor comisiilor,instrumente de lucru elaborate în instituţie. 

 

 

 

 

Director, 

prof. Naidin Ioana 
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