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DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN  

 

Judeţul Gorj ocupă suprafaţa de 5602 kmp, adică 2,8% din teritoriul 

României. Din punct de vedere al organizării teritorial-administrative, judeţul 

Gorj este alcătuit din 70 unităţi teritorial-administrative, 9 oraşe şi 61 comune. 

 Reşedinţă de judeţ, Municipiul Târgu-Jiu, cel mai mare oraş al judeţului Gorj, 

este situat la o altitudine de 195-212 m, la intersecţia paralelei 450 02` 

latitudine nordică cu meridianul 230 17` longitudine estică, în plină zonă 

temperată, în Depresiunea Târgu-Jiu – Câmpu Mare, dominată la nord de 

masivele muntoase Parâng şi Vâlcan, iar la sud de şiruri de dealuri. Municipiul 

Târgu-Jiu, incluzând şi localităţile componente Iezureni, Preajba Mare, 

Drăgoieni, Romaneşti, Slobozia, Bârseşti, Polata şi Ursaţi, se întinde pe o 

suprafaţă estimată la 10.258,63 ha şi are o populaţie stabilă de 98.362 

locuitori. Dezvoltarea Municipiului Târgu-Jiu a fost înlesnită în timp de situarea 

sa la încrucişarea unor drumuri importante (spre Craiova, Râmnicu-Vâlcea, 

Drobeta Turnu-Severin, Petroşani), precum şi de construirea în 1888 a căii 

ferate Filiaşi-Târgu-Jiu. În ultimii ani, au fost dezvoltate ample proiecte de 

înfrăţire cu oraşe europene din Italia (Noci), Germania (Lauchhammer), 

Bulgaria (Yambol) şi Turcia (Pendik). Conform recensământului efectuat în 

2011, populaţia municipiului Târgu Jiu se ridică la 82.504 locuitori, în scădere 

faţă de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 

96.641 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (90,69%), cu o 

minoritate de romi (3,21%). Pentru 5,95% din populaţie, apartenenţa etnică 

nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor 

sunt ortodocşi (92,13%). Pentru 5,98% din populaţie, nu este cunoscută 

apartenenţa confesională. Întreaga activitate educaţională este coordonată de 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, girant al calităţii procesului de învăţământ 

din unităţile de stat, particulare şi alternative. Unităţile conexe ale I.S.J. Gorj 

(C.C.D. Gorj, Palatul copiilor, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, Centrul 

Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională) contribuie la dezvoltarea şi 

gestionarea eficientă a resurselor umane şi materiale din învăţământul 

preşcolar gorjean. În prezent, în judeţul Gorj  funcţionează un număr de 335 

grădiniţe. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_%28Rom%C3%A2nia%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_%28Rom%C3%A2nia%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_%28Rom%C3%A2nia%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Romii_din_Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
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ANALIZA P.E.S.T.E 

Pentru a realiza o bună diagnoză şi prognoză a diversităţii activităţilor 

din învăţământul preşcolar, pentru a obţine o reflecţie critică asupra situaţiei 

de fapt şi pentru satisfacerea nevoilor organizaţiei şcolare şi a comunităţii am 

apelat la analiza P.E.S.T. E. care reliefează: 

         contextul politic (P) 

         contextul economic (E) 

         contextul social (S) 

         contextul tehnologic (T) 

         contextul ecologic (E) 

Politica educaţională propusă de unitatea noastră este pe deplin în 

concordanţă cu politica educaţională naţională şi în deplin acord cu Reforma 

învăţământului din România. 

  Contextul politic 

Oferta politică a guvernului în domeniul educaţiei este construită în jurul 

următoarelor obiective majore: 

   Calitatea ridicată a educaţiei şi pregătirea societăţii bazate 

pe cunoaştere. 

  Acces egal şi sporit la educaţie. 

  Descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ. 

 Investiţia în capitalul uman-investiţie profitabilă pe termen 

lung. 

  Dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente. 

 Implementarea managementului calităţii în educaţie. 

  Contextul economic 

Oricare ar fi gradul de dezvoltare economic şi social a unei ţări, 

învăţământul angajează direct sau mijlocit o parte însemnată a populaţiei: 

copii preşcolari, elevi, studenţi, părinţi ai acestora, tineri, precum şi adulţi 

care işi completează sau îşi reprofilează pregătirea. Activitatea din 

învăţământ intersectează deopotrivă mai mulţi factori (pedagogici, 

sociologici, politici). Pe plan judeţean, migrarea forţei de muncă 

influenţează negativ educaţia copiilor. 
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  Contextul social 

       Pe plan judeţean, scăderea populaţiei şcolare, datorată scăderii 

natalităţii şi emigrării, impune o raţionalizare a reţelei şcolare şi aplicarea 

unei politici de promovare susţinută de imagine în vederea atragerii 

elevilor. 

Factori de influenţă: 

        Scăderea populaţiei şcolare prin reducerea natalităţii şi emigrare. 

        Impactul social al schimbării continue din societatea românească. 

        Deteriorarea mediului socio-economic şi familial. 

  Contextul tehnologic 

Pe plan naţional, politica de informatizare în toate domeniile de 

activitate conduce la îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare prin 

integrarea mijloacelor IT. 

     Pentru creşterea procesului instructiv-educativ în Grădiniţa cu Program 

Prelungit Nr.8 Tg-Jiu o activitate de mare importanţă o constituie formarea 

continuă a resurselor umane în sensul aplicării celor mai moderne metode de 

predare-învăţare-evaluare: învăţarea centrată pe copil, lucrul în echipă, 

stimularea copiilor cu nevoi speciale, utilizarea metodelor de evaluare în 

funcţie de nivelul de pregătire al copiilor, încurajarea participării la activităţi 

extracurriculare. O atenţie deosebită o constituie dezvoltarea de proiecte şi 

parteneriate europene care asigură mobilitatea cadrelor didactice în vederea 

cunoaşterii sistemelor moderne existente în unităţi de învăţământ din Uniunea 

Europeană. 

Factori de influenţă: 

      Dezvoltarea mijloacelor şi a modalităţilor de informare, conectarea 

unităţilor şcolare la Internet. 

      Dezvoltarea şI diversificarea ofertelor de soft educaţional. 

      Îmbogăţirea materialului didactic şi a echipamentelor existente în 

şcoli, prin diverse programe derulate. 

    Contextul ecologic 

Dezvoltarea societăţii de consum consideră necesară implicarea 

comunităţilor, a grădiniţelor şi a şcolilor ca parte a acestora în adoptarea şi 

promovarea unor politici educaţionale în domeniul ecologic. Există indicatori 
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de poluare ridicaţi la calitatea aerului, apei şi a solului, factori ce influenţează 

starea generală de sănătate şi confort a locuitorilor, dar mai ales a copiilor. 

  

ANALIZA COMUNITĂŢII 

În grădiniţă sunt înscrişi copii preşcolari proveniţi din Municipiul Tg-Jiu, 

din diverse medii sociale, fără nici o discriminare. Analiza nivelului de educaţie 

al părinţilor relevă faptul că 48% dintre părinţi au studii superioare, 47% au 

studii medii şi doar 5% au terminat şcoala profesională. Aceasta explică 

interesul şi motivaţia pentru o educaţie de calitate, dar şi implicarea părinţilor 

în activitatea grădiniţei. 

 

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 

Prezentarea generală a Grădiniţei cu Program Prelungit Nr.8 

Tg-Jiu 

De ce Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.8 ?  

Activitatea instructiv-educativă desfăşurată în această unitate s-a bazat 

şi se bazează pe valorile populare, tradiţionale, morale, ştiinţifice şi culturale 

ale societăţii româneşti şi are ca inspiraţie simbolistica numărului 8 – copilărie, 

creativitate,  cunoaştere, cercetare, colaborare, complexitate, cumpătare, 

credinţă. Dorinţa noastră este ca activitatea desfăşurată în această unitate să 

dăinuie peste ani. De aceea considerăm că acest nume trebuie să fie purtat 

de grădiniţa noastră. 

INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV 

Titulatura oficială a grădiniţei: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT 

NR. 8 

Adresa: Tg-Jiu, Strada Mioriţei, nr.2 

Tipul unităţii: Grădiniţă cu Program Prelungit 

Felul unităţii: independentă PJ 

Forma de proprietate: de stat 

Forma juridică: independentă 

Activitatea principală: învăţământ preşcolar 

Anul înfiinţării: 1973 

Telefon/fax: 0353/409025 
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E-mail: danielasevastru@yahoo.com 

Site: http://gradinitappnr8tgjiu.blogspot.ro/ 

Sloganul grădiniţei: ,,Grădiniţa este a copiilor!” 

Dintre unităţile de învăţământ preşcolar din judeţ şi din ţară, Grădiniţa cu 

Program Prelungit Nr.8 Tg-Jiu se bucură de un renume binemeritat, ca 

urmare a unei activităţi susţinute, dar şi a sprijinului comunitar. A devenind o 

emblemă a acestei societăţi, în decurs celor 40 ani de existenţă, în care a 

reuşit să-şi contureze identitatea. 

Păstrând tradiţia, personalul didactic are în comun dorinţa de înălţare 

spirituală şi deschidere spre valorile umaniste. 

CINE SUNTEM NOI ?

         O instituţie de învăţământ preşcolar care oferă tuturor copiilor şanse 

egale de dezvoltare şi educaţie. 

         O instituţie de învăţământ unde cu migală şi răbdare înlocuim 

candoarea cu adevărul, neştiinţa cu ştiinţa. 

         Activităţile existente în interiorul structurii organizaţionale a grădiniţei 

sunt destinate să promoveze şi să stimuleze dezvoltarea intelectuală, 

afectivă, socială şi fizică a fiecărui copil în parte. 

         Grădiniţa a devenit, astfel, o a doua familie şi casă pentru copiii 

preşcolari, aceştia găsind aici condiţii optime de formare a personalităţii 

lor, de afirmare a aptitudinilor, o pregătire corespunzătoare pentru 

şcoală, pentru viaţă. 

 

GRĂDINIŢA CU P.P. NR.8 TG-JIU ŞI STRUCTURILE 

SUBORDONATE 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.8 Tg-Jiu, a fost înfiinţată în anul 

1973 şi a fost construită cu fonduri de la bugetul de stat. Este situată în 

municipiul Tg-Jiu, zona 9 Mai (sudul oraşului), Str. Mioriţei, Nr. 2  şi este o 

unitate de învăţământ modernă, cu o bază didactico-materială la nivelul 

cerinţelor actuale. Respectându-se în exclusivitate HCL Nr. 476/19.11.2011 şi 

adresa Nr. 10476/09.12.2011, Grădiniţa cu P.P. Nr.8 Tg-Jiu este unitate cu 

personalitate juridică iar din componenţa acesteia fac parte ca structuri 

următoarele grădiniţe: Grădiniţa cu P.P.”Scufiţa Roşie” Tg-Jiu, Grădiniţa cu 
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P.N.Nr.14 Tg-Jiu, Grădiniţa cu P.N.Nr.27 Tg-Jiu. Unitatea cu personalitate 

juridică oferă posibilitatea instruirii şi educării preşcolarilor cu vârste cuprinse 

între 3-6 ani pe grupe de vârstă, bazată pe o metodologie creativă şi 

participativă, realizată prin: 

         parteneriat - profesionişti – familie;  

         responsabilizarea familiei privind educaţia copiilor;  

         implicarea comunităţii în acţiunile educative.  

 

Construcţia şcolară: 

GRĂDINIŢA CU P.P.NR.8 TG-JIU 

 

Unitatea funcţionează în strada Mioriţei Nr.2, clădire cu destinaţia de 

grădiniţă cu program prelungit(parter şi etaj) şi a fost infiinţată în luna aprilie 

1973 din iniţiativa Inspectoratului Şcolar Gorj. Construcţia deserveşte numai 

unitatea, care dispune de 10 săli de clasă, având spaţii cu triplă funcţionalitate 

şi acces separat la grupurile sanitare. Cele 10 săli de clasă sunt amplasate 

simetric, 4 la nivelul parterului şi 6 la etaj. La nivelul parterului sunt amplasate 

cabinetul medical – în zona intrării, bucătăria, spaţiul de depozitarea a 

alimentelor. La nivelul etajului sunt amplasate cabinetul directorului, 

secretariat-contabilitatea, administraţia, arhive(2), spălătoria, lenjeria şi 

cabinetul metodic. Imobilul are o curte în suprafaţa de 785 mp unde este 

amplasată centrala termică şi un spaţiu de depozitare în suprafaţă de 67,56 

mp.  

Utilităţi: 

a)    Instalaţii electrice, de telefonie, cablu şi internet: 

    Instalaţiile electrice interioare cuprind instalaţii de iluminat şi prize din 

cadrul sălilor de grupă, spălătoriei, bucătăriei şi centralei termice, instalaţie de 

paratrăsnet, iluminarea holurilor, scărilor şi spaţiilor anexe, instalaţii care au 

vizat modernizarea şi accesul instituţiei la servicii de internet, telefonie şi 

cablu. 

b)    Instalaţii hidro – sanitare: 
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Instalaţiile sanitare interioare prevăd alimentarea cu apă a grupurilor 

sanitare, a bucătăriei şi a centralei termice, instalaţiile de evacuare a apelor 

uzate menajere şi instalaţiile de distribuţii la hidranţii de incendiu. 

Apele uzate sunt preluate spre căminele de vizitare exterioara, apoi 

spre colectorul existent. 

Apele uzate de la bucătărie sunt trecute în prealabil printr-un separator 

de uleiuri şi grăsimi. 

c)  Instalaţii termice şi de ventilaţie:  

Încălzirea spaţiilor interioare ale grădiniţei este realizată prin centrală 

termică proprie, pe gaze naturale, dotată cu tot echipamentul necesar şi 

situată în curtea clădirii. La bucătărie, spălătorie şi călcătorie au fost 

prevăzute sisteme de ventilaţie mecanică. 

d)  Alimentarea cu gaze naturale: 

Cazanele din centrala termică şi maşinile de gătit din bucătărie sunt  

alimentate cu gaze naturale din reţeaua existentă în vecinătate, consumul de 

gaze fiind măsurat cu ajutorul unui contor volumetric. 

 

 

GRĂDINIŢA CU P.P. “SCUFIŢA ROŞIE” TG-JIU 

 

   Unitatea funcţionează în clădirea pe un singur nivel cu destinaţia 

grădiniţă din str. Aleea Teilor(fosta Centrală Termică 9 mai 5) şi a fost înfinţată 

în anul 2009, conform Deciziei I.S.J. Gorj Nr. 218 din 24.08.2009 si 

Contractului de administrare Nr. 4269 din 1.09.2009 încheiat cu municipiul Tg-

Jiu şi Direcţia Publică de Patrimoniu. Grădiniţa dispune de spaţii educaţionale, 

bucătărie.  Construcţia deserveşte numai unitatea, care dispune de o sală de 

clasă, având spaţiu cu dublă funcţionalitate(desfăşurarea procesului 

instructive-educativ şi servirea mesei), grupuri sanitare, dormitoare separate 

fete/băieţi, bucătărie, cabinet medical, izolator, spaţii de depozitare, birou 

administrator. Încălzirea spaţiilor interioare ale grădiniţei este realizată prin 

centrală termică proprie, pe gaze naturale, dotată cu tot echipamentul necesar 

şi situată în interiorul clădirii.  Instalaţiile electrice interioare cuprind instalaţii 

de iluminat şi prize din cadrul sălilor de grupă, spălătoriei, bucătăriei şi 
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centralei termice, instalaţie de paratrăsnet, iluminarea holurilor, scărilor şi 

spaţiilor anexe. Clădirea nu dispune de curte.   

 

GRĂDINIŢA CU P.N. NR.14 TG-JIU 

Unitatea funcţionează la parterul unui bloc de locuinţe în str. Mioriţei bl. 

9, ocupând un număr de patru apartamente cu câte două camere. Cei 81 de 

preşcolari sunt repartizaţi în patru grupe, pe nivele de vârstă. Instalaţiile 

sanitare interioare prevăd alimentarea cu apă a grupurilor sanitare şi a 

centralei termice, instalaţiile de evacuare a apelor uzate menajere şi 

instalaţiile de distribuţii la hidranţii de incendiu. Sălile de clasă cu unică 

funcţionalitate dispun de toate utilităţile. Încălzirea spaţiilor interioare ale 

grădiniţei este realizată prin centrală termică proprie, pe gaze naturale, dotată 

cu tot echipamentul necesar şi situată în interiorul clădirii.  Instalaţiile electrice 

interioare cuprind instalaţii de iluminat şi prize din cadrul sălilor de grupă. 

Clădirea nu dispune de curte.   

    

GRĂDINIŢA CU P.N. NR. 27 TG-JIU 

Unitatea funcţionează la parterul blocului nr. 13 din strada Aleea Teilor, 

cartier 9 Mai şi a fost înfiinţată în anul 1981. Cele patru săli de grupă sunt 

amplasate în  cadrul aceluiaşi nivel, în trei apartamente cu suprafaţa totală de 

189,75 mp. Cei 80 de preşcolari ai grădiniţei sunt repartizaţi în patru grupe. 

Sălile de clasă cu unică funcţionalitate dispun de toate utilităţile. Instalaţiile 

sanitare interioare prevăd alimentarea cu apă a grupurilor sanitare şi a 

centralei termice, instalaţiile de evacuare a apelor uzate menajere şi 

instalaţiile de distribuţii la hidranţii de incendiu. 

Încălzirea spaţiilor interioare ale grădiniţei este realizată prin centrală 

termică proprie, pe gaze naturale, dotată cu tot echipamentul necesar şi 

situată în interiorul clădirii.  Instalaţiile electrice interioare cuprind instalaţii de 

iluminat şi prize din cadrul sălilor de grupă. Clădirea nu dispune de curte.    
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ANALIZA SWOT 

 

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, am apelat la 

metoda (tehnica) SWOT, analizând atât mediul intern, cât şi mediul extern, pe 

următoarele paliere: 

  oferta curriculară 

  resursele umane 

  resursele materiale şi financiare 

  relaţiile cu comunitatea 

Puncte tari Puncte slabe 

 Populaţie preşcolară suficientă; 

solicitări  foarte mari privind 

înscrierea copiilor în grădiniţă. 

Cadre didactice calificate, cu studii 

superioare,  titulare ale unităţii. 

Interesul întregului colectiv privind 

afirmarea unităţii în sistem. 

Existenţa unei ofertei educaţionale 

atractive. 

Flexibilitatea ofertei de învăţare „a 

unui învăţământ pentru fiecare”. 

Activităţi didactice desfăşurate cu 

ajutorul unor metode moderne 

centrate pe elev, utilizarea ITC in 

procesul de învăţământ. 

Participarea în programe comunitare 

 Lipsa accesorilor de joacă în curtea 

grădiniţei. 

Lipsa rampei pentru persoanele cu 

dizabilităţi. 

Renovarea magaziei din curtea 

grădiniţei. 

Lipsa unei săli de sport. 

Realizarea şi promovarea unor carţi 

de specialitate, auxiliare didactice, 

etc. 

Dozatoare pentru apă. 

Arhivarea documentelor în format 

electronic – bază de date. 

Slaba preocupare a părinţilor privind  

cunoaşterea potenţialului intelectual 

al preşcolarilor 

Oportunităţi Ameninţări 

Relaţii foarte bune cu instituţiile 

locale. 

Existenţa unor relaţii foarte bune de 

parteneriat european. 

Promovarea competenţelor reale. 

Supraîncărcarea sarcinilor de 

serviciu. 
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CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ: 

 

Elemente ale culturii organizaţionale: slogan, motto, imn, simbol, 

siglă. 

Ca simbol pentru organizaţia noastră este numărul 8, iar  în jurul 

acestui număr un ansamblu de credinţe, valori şi aşteptări - copilărie, 

creativitate,  cunoaştere, cercetare, colaborare, complexitate, cumpătare, 

credinţă. 

,,Necesităţile organizaţionale trebuie satisfăcute de oameni obişnuiţi 

capabili de performanţe neobişnuite” - Peter F. Drucker. 

SLOGAN: “Grădiniţa este a copiilor!” 

MOTTO: “Fiecare copil pe care îl instruim este un om pe care îl 

câştigăm” – Victor Hugo 

IMN:  

“O lume minunată… 

 

E o lume foarte-anume 

Şi-I plină de poveşti şi fapte bune, 

E locul în care vei găsi 

Un infinit în zâmbetele de copii! 

Da, e o lume foarte-anume 

În care jocul nu apune, 

Deschide-I poarta şi vei ştii: 

E lumea magicei copilării!” 

 

 

Climatul organizaţiei este unul stimulativ, de toleranţă şi cooperare, 

dinamic şi inovator, incluziv. Păstrând tradiţia, personalul didactic are în 

comun dorinţa de înălţare spirituală şi deschidere spre valorile umaniste.  

Valorile dominante ce caracterizează membrii organizaţiei sunt: 

responsabilitatea, cooperarea, generozitatea, munca în echipă, încrederea şi 

respectul faţă de copil şi familia acestuia, devotamentul, libertatea de 
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exprimare, receptivitatea şi creativitatea, chiar dacă mai apar uneori 

manifestări de conservatorism sau automulţumire. 

Valori culturale 

Dintre cele mai importante valori şi atitudini promovate în grădiniţa 

noastră enumerăm: 

        Responsabilitatea faţă de acţiunile proprii, preocuparea pentru 

dezvoltarea personală. 

         Curiozitatea, acceptarea şi aprecierea diversităţii. 

         Sentimentul demnităţii umane, a valorii personale şi a celorlalţi. 

         Justiţia socială, dorinţa de a activa pentru idealurile libertăţii, egalităţii 

şi respectul pentru diversitate. 

Directorul are o atitudine democratică, de încredere în echipa de lucru, 

este receptiv, cooperant, comunicativ, dinamic, obiectiv, cu respect faţă de 

realizările organizaţiei şi nevoile ei. 

            Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-

educativă şi în conduita cadrelor didactice. 

Cultura unică pentru organizaţia noastră a început să ne intereseze din 

ce în ce mai mult deoarece dorim să ne reprezinte valorile culturale, tradiţiile 

şi normele ce stau la baza actului didactic. 

Toată grădiniţa noastră este o oglindă a muncii noastre. Lucrările 

copiilor, executate sub îndrumarea educatoarelor, sunt expuse spre admirare 

şi decorează grădiniţa într-o notă cu totul specială. Când deschideţi uşa 

grădiniţei noastre, universul copilăriei active şi creative vă va bucura ochii  

într-un caleidoscop de forme şi culori. 

Personalul didactic şi administrativ îşi desfăşoară activitatea cu înalt 

profesionalism, cu maximă responsabilitate şi cu mare dragoste faţă de copii. 

Prin eforturile deosebite ale cadrelor didactice spaţiile educaţionale 

stimulează integral dezvoltarea copilului şi oferă condiţii moderne de 

predare/învăţare şi evaluare în învăţământul preşcolar, iar centrul de resurse 

metodologice din grădiniţă responsabilizează cadrele didactice în scopul 

dezvoltării valorilor personale şi profesionale. 
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Efectivele de copii sunt organizate pe nivele de vârstă – grupe 

omogene, asigurând coerenţa şi continuitatea instruirii şi educaţiei, în 

concordanţă cu particularităţile individuale şi de vârstă ale preşcolarilor. 

Alături de noi acţionează părinţii, cu care ne aflăm într-un parteneriat 

coresponsabil şi de care ne leagă un scop comun: succesul şcolar. 

Sperăm ca personalizarea grădiniţei noastre să influenţeze prin 

elementele sale de cultură persoanele/organizaţiile cu care vom intra în 

contact şi să promoveze un sentiment de stabilitate şi identitate 

organizaţională. 

Afirmarea grădiniţei noastre până în prezent s-a datorat ofertei destul 

de bogate, cu rezultate deosebite în activităţile curriculare şi extracurriculare. 

Eficienţa activităţii instructiv-educative şi de management şcolar, se 

reflectă în rezultatele obţinute de copii, cuprinderea, şcolarizarea, nivelul 

cantitativ şi calitativ al bazei didactico-materiale, realizările în domeniul 

autodotării, folosirea eficientă a spaţiilor de învăţământ, asigurarea cu energie 

şi combustibil, aprovizionarea cu alimente, organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor compartimentelor auxiliare, gradul de implicare în viaţa grădiniţei a 

Consiliului de administraţie, a comitetelor de părinţi, a comunităţii locale şi a 

sponsorilor, rolul conducerii în realizarea unui climat stimulativ care să 

valorifice colaborarea şi buna înţelegere. 

Prin personalizarea grădiniţei vom aborda o nouă promovare a imaginii 

acesteia în peisajul învăţământului preşcolar gorjean. 

 

INFORMAŢII DE TIP CALITATIV 

Mediul de provenienţă al copiilor preşcolari: preşcolarii provin din familii 

cu pregătire superioară şi medie. 

Calitatea personalului didactic: calificat 100%, cu performanţe în 

activitatea didactică. 

         24 educatoare cu gradul didactic I; 

         1 educatoare cu gradul didactic II; 

 5 educatoare cu gradul didactic definitiv; 

 1 educatoare debutantă; 

         22 educatoare au terminat cursurile universitare. 
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Concursuri şi proiecte: locale, judeţene, naţionale, internaţionale. 

Relaţiile interpersonale: sunt bazate pe colaborare, deschidere, 

cooperare. 

Comunicarea, circulaţia informaţiei: În grădiniţă există o bună 

comunicare între copii, cadre didactice, părinţi, director, personal didactic, 

personal didactic auxiliar, personal nedidactic şi de îngrijire, precum şi o bună 

circulaţie a informaţiei în ambele sensuri. 

Ambianţa din unitatea şcolară: în grădiniţă domină o atmosferă de lucru, 

caracterizată prin implicare şi responsabilitate, prin colaborare şi sprijin 

reciproc. 

Calitatea managementului şcolar: directorul şi personalul didactic din 

grădiniţă au iniţiat şi dezvoltat activităţi în parteneriat educaţional cu 

comunitatea locală, cu unităţi de învăţământ din ţară şi străinătate. 

a)Resurse umane 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.8 Tg-Jiu şi structurile aferente au 

înscrişi 467 copii preşcolari, din care 236 fete şi 231 băieţi, repartizaţi în 19 

grupe (conform nivelului de vârstă), după cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Grupe 

GPP Nr.8 
Număr copii Băieţi Fete 

1. Mică A 26 15 11 

2. Mică B 24 9 15 

3. Mică C 25 13 12 

4. Mică D 14 5 9 

5. Mijlocie A 25 12 13 

6. Mijlocie B 31 18 13 

7. Mijlocie C 28 12 16 

8. Mare “Step-by-step” A 32 15 17 

 9. Mare “Step-by-step” B 33 17 16 

10. Mare C 33 13 20 

 
Grupe G.P.P. “Scufiţa 

Roşie” 
Număr copii Băieţi Fete 

11. Mijlocie  33 15 18 

 Grupe Număr copii Băieţi Fete 
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GPN Nr. 14 

12. Mică  21 13 8 

13. Mijocie  24 15 9 

14. Mare A 20 13 7 

15. Mare B 17 6 11 

 
Grupe 

GPN Nr. 27 
Număr copii Băieţi Fete 

16. Mică  17 8 9 

17. Mijlocie A 18 6 12 

18. Mijlocie B 16 9 7 

19. Mare 30 17 13 

 

De creşterea şi educarea acestor copii se ocupă un număr de 53 angajaţi: 

Nr. 

crt. 

Personal 

didactic 

Personal 

didactic 

auxiliar 

Personal 

sanitar 

Personal 

nedidactic 

1. 8 educatoare 1 adminitrator 

financiar 

2 asistente 

medicale 

13 îngrijitoare 

2. 22 profesori 1 secretar - 2 bucătărese 

3. 1 institutor 1 administrator 

de patrimoniu 

- 2 muncitori 

necalificaţi 

bucătărie 

4. - - - 1 lenjereasă 

5. - - - 1 muncitor de 

întreţinere 

6. - - -  

 

Pregătirea profesională a personalului, pe categorii este următoarea: 

Personal didactic Studii de bază 

 7 educatoare 

 1 institutor 

 23 profesori 

 Liceul Pedagogic - 7 

 Institutul Pedagogic - 1 

 Studii superioare - 23 
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Personal didactic auxiliar Studii de bază 

 1 administrator financiar 

 1 secretar 

 1 administrator de 

patrimoniu 

 Studii superioare 

 Studii medii 

Personal sanitar Studii de bază 

 2 asistente medicale  Studii medii 

Personal nedidactic Studii de bază 

 13 îngrijitoare 

 2 bucătărese 

 2 muncitor necalificaţi 

bucătărie 

 1 lenjereasă 

 0,5 spălătorie 

 1 muncitor de întreţinere 

  

 Studii medii 

 

Prezentarea resurselor curriculare: 

Materialele curriculare pentru nivelul preşcolar: 

         Curriculum pentru învăţământ preşcolar. 

         Planuri de învăţământ. 

         Ghidul de bune practici. 

         Managementul grupei. 

         Auxiliare curriculare. 

         Scrisori metodice. 

         CDŞ a fost stabilt în urma consultării părinţilor. 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ A GRĂDINIŢEI  

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.8 Tg-Jiu asigură un program 

educaţional ce cuprinde ariile curriculare ale programei M.E.N., adaptate la 

nevoile şi abilităţile fiecărui copil. Programul instructiv-educativ proiectat în 

grădiniţa noastră valorizează în cel mai înalt grad nevoia de joc şi de 

dezvoltare liber-creativă a copilului.   
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Activităţile din curriculumul naţional sunt desfăşurate integrat şi 

interdisciplinar, dând unitate şi continuitate obiectivelor programei privind 

următoarele domenii: 

        Domeniul ştiinţă, prin activităţi de cunoaştere a mediului şi activităţi cu 

conţinut matematic; 

        Domeniul limbaj şi a comunicare; 

        Domeniul psiho-motric - prin activităţi sportive de formare şi dezvoltare 

a deprenderilor motrice de bază şi aplicativ-utilitare; 

        Domeniul estetic  şi creativ - prin activităţi de muzică, desen, pictură, 

modelaj, de formare a deprinderilor estetic-creative şi cultivarea 

gustului pentru frumos; 

        Domeniul om şi societate - prin activităţi moral-civice, de dezvoltare a 

deprinderilor practic-gospodăreşti, de educare a unui comportament 

ecologic.   

În mediul acesta liniştit, unde calmul, răbdarea şi buna dispoziţie sunt 

la ele acasă, toţi copiii au şanse egale de instruire şi educare. 

Oferta educaţională a grădiniţei răspunde nevoilor, intereselor şi 

aşteptărilor copiilor preşcolari, părinţilor şi comunităţii. 

Activitatea didactică se bazează pe experienţa cadrelor didactice, pe o 

metodologie creativă şi participativă realizată în parteneriat cu familia. 

Procesul instructiv-educativ este modern şi de calitate pentru că există 

o bază didactico-materială adecvată, se utilizează strategii didactice moderne 

şi metode de învăţare active, bazate pe joc, care să încurajeze curiozitatea, 

creşterea încrederii în forţele proprii, capacitatea de a relaţiona cu ceilalţi copii 

şi cu adulţii. 

           Preocuparea permanentă a cadrelor didactice este aceea de a adapta 

activităţile la particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor şi intereselor 

manifestate de aceştia. 

Programele de studiu concretizează oferta educaţională a organizaţiei 

furnizoare de educaţie. 

Astfel, venim în întâmpinarea intereselor şi aptitudinilor copiilor cu: 

 ACTIVITĂŢI OPŢIONALE 

         “English is fun!” – iniţiere limbi moderne 
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 “Mişcare, ritm, dans” – gimnastică ritmică, dans modern, dansuri 

populare 

 “Prietenul meu calculatorul” - ITC 

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE 

Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească universul de 

cunoaştere, să le ofere prilejul de a se bucura învăţând prin: 

         Organizarea de serbări în funcţie de evenimentele importante ale 

anului. 

         Participarea la serbări şi expoziţii. 

         Implicarea în campanii social-umanitare. 

         Organizarea de activităţi demonstrative cu participarea părinţilor. 

         Organizarea şi vizionarea unor spectacole de teatru în grădiniţă. 

         Vizite la muzee şi alte obiective culturale în funcţie de temele studiate 

şi vârsta copiilor. 

         Excursii tematice anuale, drumeţii. 

         Organizarea aniversărilor copiilor în grădiniţă în cadrul grupei. 

         Celebrarea unor sărbători naţionale şi internaţionale prin activităţi cu 

invitaţi. 

         Spectacole pentru copii şi programe artistice. 

         Acţiuni în colaborare cu şcoala şi comunitatea locală. 

        Schimburi de experienţă, concursuri în aer liber organizate în 

colaborare cu alte grădiniţe. 

 

 ACTIVITĂŢI COMUNE CU PĂRINŢII 

 

        -  Stimularea interesului părinţilor de a se implica în proiecte şi programe 

educative curriculare şi extracurriculare, în promovarea valorilor şi a 

principiilor etice: dreptate, toleranţă, cetăţenie activă, respectarea drepturilor 

omului. Efectuând corelaţii între frecventarea grădiniţei şi comportamentele 

copiilor preşcolari vom remarca: 

         Progresul semnificativ în plan intelectual pentru copii, indiferent din 

mediul din care provin. 

         Efecte pozitive asupra viitoarei integrări sociale. 
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         Descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi. 

         Dezvoltarea abilităţilor sociale prin interacţiunile generate de mediul de 

învăţare. 

         Comportamente centrate pe sarcina de lucru. 

         Dezvoltare socio-emoţională. 

         Motivaţie şi atitudini pozitive faţă de învăţare. 

  

PROIECTE ŞI PROGRAME ÎN PARTENERIAT EDUCAŢIONAL: 

        Proiecte şi programe derulate sub egida M.E.N. şi alte organizaţii 

guveranamentale şi nonguvernamentale. 

         Proiect multilateral Comenius – “Small Hands for Big Actions” 

  

REALIZAREA DE PARTENERIATE CU INSTITUŢII DIN DOMENIUL 

EDUCAŢIEI ŞI CEL AL CULTURII  

- Parteneriat grădiniţă – şcoală cu tema „Preşcolarul şi arta de a fi 

şcolar” cu Şcoala Generală „Pompiliu Marcea”, Targu Jiu-Gorj; 

- Parteneriat cu Muzeul Judeţean „Al. Ştefulescu” Tg- Jiu, Gorj; 

- Parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Tg- Jiu; 

- Parteneriat cu CSEI Tg- Jiu; 

- Parteneriat cu S.N.de Cruce Rosie, Filiala Gorj; 

- Parteneriat cu Cabinet Medical Medicina de Familie Dr. Mitroi 

Monica; 

- Parteneriat cu Biserica „SF. Nicolae” Tg Jiu; 

- Parteneriat cu Infomedia Pro pentru promovarea soft-ului 

educational; 

- Parteneriat cu Agentia de Protectie a Mediului – Gorj ; 

- Parteneriat cu Grupul Educational – „Olimp” ; 

- Parteneriat cu Teatrul „Anton Pann” – Ramnicu Valcea ; 

-    Parteneriat cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Gorj ; 

- Parteneriat cu Fundatia „SOS Copiii Gorjului”, Tg-Jiu; 

- Parteneriat cu Asociatia Olimpicii Cunoasterii; 

- Parteneriat educational cu trupa de teatru „AHA” a SC Radeli Grup 

Construct SRL; 
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- Parteneriat educational cu Trupa de teatru „Cu Mot in Frunte”, 

Deva, Hunedoara; 

- Proiect Comenius „Small hands for big actions”, 2012-2014. 

 

PERFORMANŢE  

Participarea copiilor preşcolari la competiţiile organizate sub M.E.N. şi 

alte instituţii guvernametale şi nonguvernamentale, s-a materializat în 

obţinerea de diplome şi premii. 

 

Competiţii naţionale şi internaţionale : 

  CONCURSUL  NAŢIONAL ,,VOINICEL’’, organizat de S.C. 

Nova Educaţional S.R.L.( Editura Scolastico) în cadrul 

Proiectului Educaţional ,,Voinicel’’, octombrie 2012 

           Participanţi: 20 preşcolari 

           Premiul I : 20 preşcolari – 100 % 

           Premiul de excelenţă: 3 

 CONCURSUL NAŢIONAL ,, COLORĂM ŞI ÎNVĂŢĂM’’, 

organizat de Asociaţia Pro-Educaţia , noiembrie 2012 

           Participanţi: 23 preşcolari 

           Premiul I: 23 preşcolari – 100% 

 CONCURSUL NAŢIONAL ,,SUPER PITICOT’’, organizat de 

Asociaţia pentru Tineret Olimp, decembrie 2012 

           Participanţi: 22  preşcolari 

           Premiul I: 22 preşcolari -100% 

 CONCURSUL NAŢIONAL ,,PICIUL’’, organizat de Asociaţia 

pentru Tineret Piciul ,decembrie 2012 

           Participanţi: 11 preşcolari 

           Premiul I: 11 preşcolari -100% 

 CONCURSUL  INTERNAŢIONAL ,,CU EUROPA…LA JOACĂ 

– MICUL CREŞTIN’’, organizat de Editura Diana, decembrie 

2012 

           Participanţi: 15 preşcolari 

           Premiul I : 15 preşcolari -100% 
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 CONCURSUL INTERNAŢIONAL ,,SMARTY ŞI JUNIOR 

SMARTY’’ organizat de Asociaţia Smarty Educaţional, 

decembrie 2012 

            Participanţi: 17 preşcolari 

            Premiul I: 17 preşcolari – 100% 

 CONCURSUL  INTERNAŢIONAL ,, CU EUROPA…LA 

JOACĂ-EUROPREŞCOLARUL’’, martie 2013 

Participanţi: 14 preşcolari 

Premiul I : 12 preşcolari -85,7% 

Premiul II: 2 preşcolari-14,2% 

 CONCURSUL  INTERNAŢIONAL ,, CU EUROPA…LA 

JOACĂ-MICUL CREŞTIN’’, aprilie 2013 

Participanţi: 53 preşcolari 

Premiul I: 51 preşcolari – 96,22% 

Premiul II: 2 preşcolari-3,77% 

Premiul special: 1 preşcolar 

 CONCURSUL  NAŢIONAL ,,VOINICEL’’, organizat de S.C. 

Nova Educaţional S.R.L.( Editura Scolastico) în cadrul 

Proiectului Educaţional ,,Voinicel’’ ,mai 2013 

Participanţi: 14 preşcolari 

Premiul I: 14 preşcolari – 100% 

Premiu de excelenţă: 1 preşcolar 

Alte concursuri extraşcolare incluse în cadrul Programului activităţilor 

educative şi extracurriculare al I.S.J. Gorj  la care au participat preşcolarii 

Grădiniţei cu P.P. Nr.8 Tg-Jiu sunt: 

 Concursul local,,Toamna în forme şi culori’’, 23 noiembrie 2012 

 Concursul judeţean de creaţie,,Tradiţii ale sărbătorilor de iarnă’’, 

10 decembrie 2012; 

 Concurs Judeţean de Creaţie ,, Tradiţii şi obiceiuri de Paşte ‘’ 

aprilie 2013. 

La Grădiniţa Nr. 14 Tg-Jiu , structură a Grădiniţei cu P.P. nr. 8 Tg-Jiu, 

participarea la concursurile şcolare este următoarea: 

1.Concurs local “Toamna în forma şi culori”  
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 Au participat 85  preşcolari şi 4 cadre didactice. 

  Premiul I:  4 -4,70% 

  Premiul al II – lea: 4- 4,70% 

 Premiul al III – lea: 4- 4,70% 

 Menţiune: 4- 4,70% 

 Premiul special: 4 -4,70%  

2. Concursul judeţean de creaţie “Traditii ale sarbatorilor de iarna” în 

cadrul proiectului educational “In prag de sărbători”  

 Au participat 114 preşcolari 38 cadre didactice.  

  PremiulI-15–13,15% 

  Premiul al II-lea  - 15- 13,15%  

  PremiulalIII-lea–15-13,15% 

  Mentiune  - 15 – 13,15% 

  Premiul Special – 10 copii -8,77% 

  Diplome de participare: 44 

3.Cu Europa….. la Joaca - Micul Crestin, ediţia Decembrie 2012   

Au  participat 60 de preşcolari, 4 cadre didactice. 

 Premiul I:  47- 78,33% 

 Premiul al II – lea:7- 11,66% 

 Premiul al III – lea: 3- 5% 

            Premiul special: 2 - 3,33%  

4. Concurs National Piciul ,  07.03.2013  

Au  participat 72 de preşcolari, 4 cadre didactice. 

 Premiul I:  57- 79,16% 

 Premiul al II – lea: 5-6,94% 

 Premiul al III – lea: 7- 9,72% 

 Menţiune: 3- 4,16% 

 Premiul special: 2- 2,77%   

5. Concurs International de evaluare a competentelor “Cu Europa la 

Joaca- Micul Crestin,  aprilie 2013  

Au  participat 46 de preşcolari, 4 cadre didactice. 

 Premiul I:  39-84,78% 

 Premiul al II – lea: 2- 4,34% 
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 Premiul al III – lea: 3- 6,52% 

 Menţiune: 2- 4,34% 

 Premiul special: 1- 2,17%   

6. Concursul National Piciul  din 30.05.2013  

Au  participat 50 de preşcolari, 4 cadre didactice. 

 Premiul I:  41-64% 

 Premiul al II – lea: 3-6% 

 Premiul al III – lea: 4-8% 

 Menţiune: 2-4% 

 Premiul special: 1-2% 

 Rezultate în procente: 58,82% 

7. Concursul Judetean de creatie “Traditii si Obiceiuri de Paste”  din 

cadrul Proiectului Educational “In Prag de Sarbatori” editia a V-a aprilie 2013  

 Au participat 90 prescolari 30 de cadre didactice.  

 Premiul I:  15 

 Premiul al II – lea: 15 

 Premiul al III – lea: 15 

 Menţiune: 15 

 Premiul special: 15 

 Diplome de participare: 25 

 Rezultate în procente: 83,33% 

La Grădiniţa cu P.N. Nr.27 Tg-Jiu, structură a Grădiniţei  cu P.P. nr.8 

Tg-Jiu, participarea la concursuri este următoarea: 

 CONCURSUL  INTERNAŢIONAL ,, CU EUROPA…LA JOACĂ 

– MICUL CREŞTIN’’, organizat de Editura Diana, decembrie 

2012 

Participanţi: 50 preşcolari 

Premiul I: 32 preşcolari –64%  

Premiul II: 11 preşcolari-22% 

Premiul III: 4 preşcolari-8% 

Menţiuni: 3 preşcolari-6% 

 CONCURSUL  INTERNAŢIONAL ,, CU EUROPA…LA 

JOACĂ-MICUL CREŞTIN’’, aprilie 2013 
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Participanţi: 56 preşcolari 

Premiul I: 41 preşcolari – 73,21% 

Premiul II:10 preşcolari -17,85% 

Premiul III: 3 preşcolari - 5,35% 

Menţiuni: 3 preşcolar i- 5,35% 

 

PROIECT MULTILATERAL COMENIUS – “SMALL HANDS FOR BIG 

ACTIONS”  

       În perioada 2012-2014 la nivelul Grădiniţei cu P.P. Nr.8 Tg-Jiu se 

derulează Proiectul Comenius “Small Hands for Big Actions” având ca 

obiectiv prioritar promovarea deprinderilor, priceperilor, capacităţilor şi 

tehnicilor variate pentru realizarea activităţilor practice pe linie ecologică, la 

toate nivelurile de vârstă.              

     Tările menţionate în proiect au fost: Spania – coordonator, România, 

Ungaria, Bulgaria, Turcia.  

     S-au realizat cinci mobilităţi, urmând finalizarea proiectului în perioada 12-

16 mai 2014 în Turcia, urmărindu-se valorificarea experienţei positive 

accumulate pe parcursul celor doi ani. 

 

PREZENTAREA RESURSELOR MATERIALE ŞI FINANCIARE 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 8(PJ) dispune de: 

Resurse materiale 

        săli de grupă, cabinet director, cabinet contabilitate-secretariat, cabinet 

metodic, cabinete administrative, cabinete medical, bucătării, blocuri 

alimentare, spălătorie, grupuri sanitare, centrală termică proprie.  

      Unitatea dispune de materiale didactice şi accesorii necesare desfăşurării 

unui învăţământ modern, de calitate: calculatoare, televizoare, aparate video, 

combine muzicale, radiocasetofoane, DVD-playere, casete video şi audio, 

DVD-uri, televiziune prin cablu, internet, seturi de materiale didactice. 

      Clasele sunt mobilate modern, cu mobilier adecvat vârstei copiilor, în 

culori vesele, uşor de asamblat în funcţie de tipul de activitate. 
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Sunt sectorizate zonele de lucru la activităţile alese, cu posibilitatea 

folosirii lor şi la activităţile comune ce cuprind strategii pentru activităţile de tip 

integrat şi metode interactive de grup. 

Pentru fiecare grupă s-au achiziţionat jocuri şi jucării, auxiliare didactic, 

etc. 

  

RESURSE FINANCIARE: 

         Finanţare de la bugetul de stat 

         Finanţare de la bugetul local 

         Finanţare extrabugetară 

Toată baza materială de care dispune unitatea în prezent va fi utilizată 

în vederea realizării proiectului, iar resursele financiare de care dispunem vor 

fi utilizate în următorii 5 ani pentru atingerea ţintelor strategice, dar şi pentru: 

         Îmbunătăţirea condiţiilor necesare desfăşurării unui proces instructiv-

educativ formativ, modern atractiv, eficient. 

         Procurarea în continuare a unor mijloace de învăţământ moderne. 

         Îmbunătăţirea bazei materiale. 

        Atragerea şi stimularea preşcolarilor pentru a participa la concursurile 

şcolare. 

         Creşterea prestigiului unităţii la nivel judeţean, naţional şi internaţional 

prin activităţi de parteneriat educaţional. 

 

CONCLUZIILE ANALIZEI DE NEVOI 

Aspectele relatate anterior, ne îndreptăţesc să considerăm că 

educatoarele din grădiniţă sunt capabile să se adapteze la nevoile mereu 

crescânde ale şcolii româneşti, că preşcolarii instruiţi şi educaţi în grădiniţa 

noastră vor fi capabili să se adapteze cu uşurinţă cerinţelor învăţământului 

primar şi vieţii sociale ulterioare. 

        Veriga slabă a lanţului va fi înlocuită prin efortul comun al tuturor 

membrilor, prin munca în echipă şi printr-o comunicare eficientă, astfel încât 

receptivitatea noastră la schimbare să fie pe măsura aşteptărilor ,,clienţilor 

noştri”- copiii. 
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ŢINTE STRATEGICE 

 Amenajarea spaţiului educaţional exterior al grădiniţei cu accesorii 

de joacă adecvate; 

 Construirea la intrarea în grădiniţă a unei rampe pentru persoanele 

cu dizabilităţi; 

 Achizitionarea de dozatoare de apă pentru sălile de clasă; 

 Publicarea unor cărţi de specialitate, auxiliare curriculare de către 

cadrele didactice ale grădiniţei; 

 Arhivarea şi completarea bazei de date a unităţii cu documente 

specifice organizării şi funcţionării grădiniţei; 

 Participarea părinţilor la activităţi extracurriculare în vederea 

sprijinirii copilului în dezvoltarea fizică şi intelectuală; 

 

VIZIUNEA 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 8 Tg-Jiu oferă un învăţământ 

preşcolar la nivel european, un curriculum diferenţiat care să acorde şanse 

egale tuturor copiilor, construirea unui mediu educaţional centrat pe nevoile 

curente şi de viitor ale copiilor, ale părinţilor, respectându-se atât autonomia 

individuală, cât şi cea instituţională şi doreşte extinderea serviciilor 

educaţionale oferite comunităţii. 

 

MISIUNEA 

       Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.8 Tg-Jiu promovează un învăţământ 

competitiv, adaptat particularităţilor de vârstă şi individuale  ale preşcolarilor. 

Pentru realizarea viziunii, organizaţia noastră îşi propune: 

        Asigurarea accesului la o educaţie complexă şi echilibrată pentru fiecare 

copil, indiferent de condiţia socială şi materială, apartenenţa etnică sau 

religioasă. 

        Identificarea şi satisfacerea nevoilor de formare continuă, crearea 

contextului favorabil acestor activităţi prin care să se asigure suportul 

producerii schimbărilor în educaţie şi formării competentelor necesare 

introducerii noului în actul. 

educaţional.  
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         Valorificarea experienţelor pozitive existente şi a specificului unităţii. 

        Sprijinirea parteneriatelor grădiniţă-şcoală-comunitate şi a tuturor 

activităţilor care determină pe părinţi să devină parteneri activi şi responsabili 

în educarea propriilor copii. 

      Satisfacerea asteptărilor beneficiarilor direcţi şi indirecţi. 

 

        Următorii cinci ani vor fi un exerciţiu profund de învăţare colectivă 

fundamentată pe încredere, onestitate, performanţă şi curaj. 

Astfel: 

 activităţile stabilite pentru realizarea obiectivelor propuse vor putea fi 

realizate numai prin munca în echipă şi stabilirea unui parteneriat eficient 

cu comunitatea locală; 

 monitorizarea actiunilor propuse în planul de dezvoltare se va realiza printr-

o urmărire atentă a indicatorilor de performanţă stabiliţi, măsurându-se 

costurile, calitatea si performanţele în derularea activităţilor; 

 periodic se va realiza evaluarea planului de dezvoltare (îndeplinirea 

obiectivelor, performanţelor, raportul cost-beneficiu); 

 se va evalua obiectiv activitatea fiecărui membru al echipei,în vederea 

motivării şi pentru evitarea conflictelor; 

 asigurarea circulaţiei informaţiei, a comunicării manageriale şi 

organizaţionale „de sus în jos”, „de jos în sus” cât şi pe „diagonală” va fi 

prioritară pentru că directorul este „poarta” prin care măsurile de reformă 

trec mai greu sau mai uşor; 

 voi îmbina armonios stilurile de conducere dată fiind diversitatea 

instituţională şi individuală; ca membru al echipei manageriale, ca interfaţă 

între organizaţia şcolară şi mediul în care funcţionez, ca promotor al 

procesului de inovare şi schimbare, îmi voi petrece cât mai mult timp în 

grădiniţă, exercitându-mi rolul prin “angajament participativ”. 

Îmi propun continua informare şi perfecţionare, aspect care îmi va 

permite să mă asigur că „nava păstrează direcţia bună”, toate acestea, în 

scopul îndeplinirii cu succes a misiunii pe care o avem. 
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