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``Educaţia este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui 

vas.`` Socrate 

 

MANAGEMENT  

-CUNOAŞTEREA ŞI APLICAREA DOCUMENTELOR DE POLITICĂ 

EDUCAŢIONALĂ 

-TRANSMITEREA ÎN GRĂDINIŢE A TUTUROR ACTELOR NORMATIVE 

SPECIFICE EMISE DE  MEN, IŞJ ALBA ŞI URMĂRIREA RESPECTĂRII 

ACESTORA 

-ASIGURAREA ASISTENŢEI MANAGERIALE ŞI DE SPECIALITATE 

-EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII PRIN ASIGURAREA CONDIŢIILOR 

DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢILOR DIN GRĂDINIŢĂ 

 

S-a refăcut organigrama în funcţie de modificările survenite în componenţa statului 

de funcţii 

A fost elaborat la timp planul managerial şi avizat in CP şi aprobat in CA 

Au fost elaborate proceduri în funcţie de nevoile apărute pe parcursul anului şcolar 

Responsabilii comisiilor au elaborat planuri manageriale 

 

S-a elaborat un plan de formare ţinând cont de necesităţile unităţilor şi ale 

personalului 

S-au efectuat asistenţe respectându-se numărul programat 

 

Compartimentul contabilitate a prezentat periodic situaţia folosirii resurselor 

bugetare în cadrul CA 

Activităţile opţionale s-au desfăşurat conform planificării, opţionalul engleză fiind 

achitat de către Asociaţia părinţilor 

S-a efectuat curăţenie generală în toate unităţile 

S-au realizat lucrări de reparaţii curente şi zugrăveli interioare la grădiniţele cu 

program prelungit 



A fost respectată procedura ISJ de vizare a opţionalelor 

 

S-a urmărit realizarea conform legilor în vigoare a documentelor de secretariat 

Au fost elaborate şi transmise la timp rapoarte, informări precum şi alte documente 

 

S-a realizat repararea împrejmuirii la G.p.n. Partoş şi s-au luat măsuri de reparaţii 

curente a împrejmuirii celorlalte unităţi 

Proiectul planului de şcolarizare a fost dezbătut în CP şi aprobat în CA 

 

A fost avizat şi aprobat în CA planul de încadrare cu personal didactic 

 

S-a avut în vedere respectarea pe cât posibil a termenelor prevăzute în planul 

managerial 

În urma inspecţiilor tematice s-au luat măsuri de remediere a unor lipsuri constatate 

de către organele competente 

 

S-a avut în vedere o mai bună relaţionare cu părinţii astfel încât prezenţa la grupe a 

fost clar mai bună în acest an 

 

Rezultatele evaluării iniţiale a fost dezbătută în Comisia metodică  

A urmat un curs privind procedura de utilizare SEAP,  administratorul de 

patrimoniu 

Cadre didactice din unitate au participat la două cursuri decontate parţial din 

bugetul unităţii 

 

G.p.p. nr. 9 a găzduit cercul pedagogic din semestrul I 

Prezenţa la şedinţele CM a fost de peste 80 % 

 

Cadrele didactice au participat cu lucrări de specialitate la simpozioane judeţene, 

interjudeţene şi naţionale 

 

S-au publicat articole de specialitate în Revista cercurilor pedagogice, în revista 

online Primăvara copilăriei 

Nu au existat conflicte de amploare, cele existente au fost rezolvate la nivelul unităţii 

de învâţământ 

Au fost consultaţi inclusiv liderii de sindicat în cazul apariţiei unor neînţelegeri, 

neexistând conflicte majore 

 

II. CURRICULUM  



-CUNOAŞTEREA ŞI APLICAREA DOCUMENTELOR DE POLITICĂ 

EDUCAŢIONALĂ 

-ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI PRIN OFERIREA UNOR PROGRAME 

DE EDUCAŢIE CONFORM STANDARDELOR DE CALITATE 

-ÎMBUNĂTĂŢIREA OFERTEI EDUCAŢIONALE 

-APLICAREA SISTEMULUI DE EVALUARE INTERNĂ ŞI EXTERNĂ 

A fost întocmit şi prezentat raportul privind calitatea învăţământului pe semestru I şi 

pregătit Raportul pentru anul şcolar 2016-2017 

Fiecare comisie de la nivel PJ a prezentat un raport de evaluare a propriei activităţi 

Rapoartele directorului au fost prezentate în CP şi în CA şi acest lucru este confirmat 

de PV ale şedinţelor 

A fost întocmită şi popularizată oferta educaţională 

Planificările calendaristice au fost întocmite la timp, respectând conţinutul 

curriculumului 

Au fost întocmite programele pentru opţionale şi avizate ulterior de către ISJ 

În unitate există documente legislative, iar auxiliarele curriculare au fost procurate 

ţinând cont de specificul fiecărei grupe 

Documentele de secretariat, contabilitate, administrative au fost completate la timp 

A fost organizat concursul judeţean ,,Micii ecologişti ai Cetăţii,,, precum şi alte 

concursuri la nivelul unităţii de învăţământ 

A fost asigurată logistica necesară în desfăşurarea cercului pedagogic 

Întreaga activitate din grădiniţe, conform noului curriculum, s-a bazat pe aplicarea 

metodei proiectelor 

Proiectele tematice au fost propuse ţinându-se cont de conţinutul curriculumului, 

nivelul de vârsta al copiilor, disponibilitatea materialului, participarea unor 

specialişti, a părinţilor, interesul copiilor pentru anumite teme. 

S-a urmărit îmbogăţirea bagajului de cunoştinte al copiilor, folosindu-se ca activitate 

de bază jocul, ceea ce a dus la desfăşurarea unor activităţi atractive, iar obiectivele 

urmărite conform programei au fost în mare parte atinse. 

 

Au fost realizate asistenţe la grupă urmărindu-se aplicarea corectă a conţinutului 



curriculumului 

S-a urmărit folosirea de auxiliare aprobate de minister 

Copiii grădiniţelor au participat la concursuri locale, judeţene, interjudeţene, 

naţionale obţinând premii şi diplome 

Evaluarea personalului s-a realizat pe baza fişei de (auto)evaluare coroborată cu fişa 

postului pentru fiecare categorie de personal 

Planificarea asistenţelor la grupă au  urmărit planificarea, managementul grupei de 

copii şi modalităţi de evaluare 

Planificările au fost întocmite folosind metoda planificării prin proiecte tematice 

S-a urmărit desfăşurarea activităţilor în sistem integrat 

S-a avut în vedere copilul, ca principal beneficiar al procesului educativ, în 

proiectarea şi desfăşurarea activităţilor ţinând cont de particularităţile de vârstă şi 

individuale ale acestora. 

 

RESURSE UMANE            

-ASIGURAREA CUNOAŞTERII ÎN UNITATE A REGLEMENTĂRILOR LEGALE 

PRIVIND ÎNCADRAREA , PERFECŢIONAREA ŞI EVALUAREA ÎNTREGULUI 

PERSONAL 

-ELABORAREA ŞI PREZENTAREA UNOR REPERE ALE FORMĂRII 

PERSONALULUI DIDACTIC 

-CREŞTEREA CALITĂŢII RESURSELOR UMANE ANGAJATE ÎN VEDEREA 

ÎNDEPLINIRII OBIECTIVELOR ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 

-DEFINIREA ŞI PROMOVAREA UNEI POLITICI DE PERSONAL CARE SĂ 

ASIGURE CREŞTEREA CALITĂŢII ŞI EFICIENŢEI ACTIVITĂŢII 

Completarea in timp util a datelor si transmiterea lor la ISJ 

S-a aprobat numarul de posturi functie de miscarea de personal 

A fost aprobata in CA incadrarea titularilor si s-au emis deciziile 

S-a respectat programul de inscriere, respectiv reinscriere a copiilor si s-au completat 



datele in SIIIR 

Au fost ocupate posturile de contabil si de muncitor calificat cu respectarea 

prevederilor legale 

Au fost realizate la timp modificarile in REVISAL 

S-a transmis la timp situatia posturilor pentru a putea fi publicate pe site-ul ISJ  

A fost monitorizata pregatirea pentru activitati a personalului didactic, au fost  

verificate rapoartele activitatilor extracurriculare si a PV ale intalnirilor cu parintii 

Au fost finantate cursuri de formare continua a cadrelor didactice si a personalului 

auxiliar 

 Cadrele didactice debutante au fost consiliate si indrumate in vederea inscrierii la 

definitivat 

 

Au fost realizate asistente tuturor cadrelor didactice, cu precadere celor debutante 

Evaluarea intregului personal s-a realizat pe baza fisei de autoevaluare 

S-a urmarit completarea dosarelor personale cu documente specifice 

Cadrele didactice cu performante deosebite au fost nominalizate in fata CP 

Numărul de copii inscrisi in gradinite a crescut pe parcursul anului scolar, astfel incat 

la finele anului erau inscrisi 230 de copii  

S-a avut in vedere inscrierea cu precadere a copiilor de grupa mare, astfel incat 

fiecare copil sa aiba dreptul de a parcurge cel putin grupa mare inainte de intrarea in 

clasa pregatitoare 

Copiii din medii defavorizate au beneficiat de aplicarea prevederilor Legii 284, acest 

lucru fiind benefic in vederea evitarii abandonului scolar. Au beneficiat in special 

copiii de la gradinitele cu program normal, Partos si Piclisa. 

S-a desfasurat in bune conditii programul ,,Cornul şi laptele,,program de care au 

beneficiat cei 35 de copii de la grădiniţele cu program normal. 

Au fost luate măsuri privind rezolvarea pe cale amiabila a conflictelor 

Au fost aplicate chestionare privind satisfacţia personalului 

Au fost organizate activităţi de socializare cu ocazia diferitelor evenimente: 8 Martie, 

aniversări ale personalului, întâlniri cu membrii Asociatiei de parinti etc. fără a 

perturba activitatea educativă 

 



• Populaţia preşcolară: 

• Număr de copii an şcolar 2016-2017, 230 copii 

Distribuirea pe grupe de vârstă: 

- 2 grupe mari 

- 4 grupe mijlocii 

- 2 grupe mici 

- 2 grupe combinate 

       Total grupe pe PJ: 10 

Evoluţia populaţiei preşcolare 

AN 

ŞCOLAR 

GRĂDINIŢA NUMĂR 

PREŞCOLARI 

Total 

PJ 

2013-

2014 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 8 (PJ) 88 226 

 Grădiniţa cu program prelungit nr.9(AR) 107 

 Grădiniţa cu program normal Partoş (AR) 15 

 Grădiniţa cu program normal Pîclişa (AR) 16 

2014-

2015 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 8 (PJ) 91 234 

 Grădiniţa cu program prelungit nr.9(AR) 106 

 Grădiniţa cu program normal Partoş (AR) 18 

 Grădiniţa cu program normal Pîclişa (AR) 19  

2015-

2016 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 8 (PJ) 99 238 

 Grădiniţa cu program prelungit nr.9(AR) 103 

 Grădiniţa cu program normal Partoş (AR) 18 

 Grădiniţa cu program normal Pîclişa (AR) 18 

2016-

2017 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 8 (PJ) 89 230 

 Grădiniţa cu program prelungit nr.9(AR) 105 

 Grădiniţa cu program normal Partoş (AR) 19 

 Grădiniţa cu program normal Pîclişa (AR) 17 



 

 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE   

-REPARTIZAREA JUDICIOASĂ A BUGETULUI 

-GESTIONAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR MATERIALE 

-DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE 

Proiectul de buget a fost constituit pe baza necesarului celor patru unităţi de 

învăţământ 

S-a realizat o analiză de nevoi pentru fiecare unitate în funcţie de specificul acestora 

S-au preconizat nevoile achiziţiilor ţi s-au încheiat contracte cu diverşi furnizori 

Deşi bugetul aprobat a fost iniţial mai mic decît ceea ce era prevăzut în proiectul de 

buget pentru anul financiar , la rectificarea bugetară sumele au fost suplimentate, 

astfel că nu au existat întârzieri în plata facturilor. 

Au fost achiziţionate materiale didactice atât din buget cât şi din surse extrabugetare 

Au fost asigurate materiale consumabile pentru fiecare unitate, pentru fiecare 

compartiment 

Fiecare grupă a fost dotată cu imprimante noi şi toate au fost conectate la internet 

Asociaţia părinţilor a reuşit să strângă sume de bani din fişele fiscale de 2% 

Sumele alocate au fost repartizate pe capitole bugetare având în vedere în primul 

rând acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare 

S-a constituit la nivel PJ comisia pentru  recepţia lucrărilor de reparaţii curente 

S-a avut în vedere aprovizionarea cu consumabile pentru buna desfaşurare a 

activităţii 

Au fost efectuate la timp lucrări de dezinsecţie şi deratizare în toate unităţile 

A fost reparat mobilierul şi s-a confecţionat mobilier nou unde a fost cazul 

Au existat rapoarte trimestriale ale compartimentului contabilitate privind folosirea 



resursei bugetare 

S-a analizat trimestrial eficienţa folosirii fondurilor 

În urma controalelor efectuate de factorii de resort s-a constatat că din punct de 

vedere igienico-sanitar nu au existat deficienţe  

Mobilierul a fost verificat şi s-au reparat masuţele şi/sau scaunelele unde a fost cazul 

Fondurile extrabugetare au fost folosite cu precădere pentru organizarea unor 

activităţi extracurriculare şi au provenit de la Asociaţia părinţilor şi a partenerilor 

implicaţi 

Realizarea echităţii în distribuirea fondurilor s-a făcut prin analiza nevoilor în cadrul 

CA 

Au fost incheiate contracte cu toţi furnizorii de bunuri şi servicii conform legislaţiei 

 

BUGET ALOCAT 2013-2016 (mii lei) 

 

An financiar 2013 2014 2015 2016 

Buget local 909,79 1091 1289,4 1292 

 

 

 

 

        PARTENERIATE ŞI PROGRAME       

-IMPLICAREA INSTITUŢIILOR DE INTERES LOCAL ÎN ACTIVITATEA 

UNITĂŢILOR PRIN REALIZAREA DE PARTENERIATE   

-REALIZAREA UNOR SCHIMBURI DE EXPERIENŢĂ UTILE ŞI EFICIENTE 

PENTRU PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV, PRIN DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR PROPUSE ÎN CADRUL FIECĂRUI PARTENERIAT 



-EFICIENTIZAREA PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE LA NIVEL NAŢIONAL 

PRIN IMPLICAREA UNOR PARTENERI EXTERNI                                                                                                                                   

A fost urmărită desfăşurarea activităţilor propuse în cadrul fiecărui parteneriat 

Fiecare cadru didactic a fost responsabil de un anumit număr de proiecte şi/sau 

parteneriate 

A fost organizat concursul judeţean ,,Micii ecologişti ai Cetăţii,, 

        PROIECTE INTERNE  

Cu comunitatea locală şi cu părinţii:  

       1. “Cum ne educam copiii?”- cu primăria şi Comitetul Reprezentativ al 

Părinţilor;  

       2. “Dacă vrei să ajungi mare fii atent la traversare !”- cu poliţia  

       3. ,, Micul crestin”- cu Biserica 

       4. ”Prietenii pompierilor”- cu I.S.U. Alba Iulia 

       5. ”Cu gentuta la muzeu” 

       6. „Inocenta si intelepciune” – cu Centrul de zi pentru varstnici 

      7.Noi natura o iubim, sanatosi vrem sa traim – parteneriat cu Apele Romane 

(SGA Alba)  

 

 Cu urmatoarele gradinite: 

  -G.p.p. Turda, G.p.p. Nr. 9 Timisoara, G.p.n.Vinerea,  Colegiul Tehnic 

Apulum, , Liceul sportiv, G.p.p. Sibiu    

      Proiecte naţionale:   

       1.,,Kalokagathia” 

       2.”Sa citim pentru mileniul III” 

       3.,,Ecogradinita” 

       4. ”Piticot” 

       6. ”Educati asa”  

      



   

Am participat cu copiii la toate concursurile organizate obţinând diplome şi premii 

Fiecare cadru didactic a elaborat un raport al fiecărei activităţi desfăşurate  

Comisia pentru extracurriculare a elaborat un raport anual al activităţilor 

Au fost facute cunoscute în rândul cadrelor didactice adresele ISJ 

 

IMAGINEA GRĂDINIŢELOR   

-ASIGURAREA TRANSPARENŢEI ÎN CEEA CE PRIVEŞTE ACTIVITATEA 

UNITĂŢILOR ŞI CONTURAREA UNEI IMAGINI POZITIVE ÎN RÂNDUL 

COMUNITĂŢII LOCALE 

-RESTABILIREA PRESTIGIULUI GRĂDINIŢELOR ÎN CADRUL COMUNITĂŢII 

S-a constatat că activitatea comisiilor a fost deficitară, în unele grădiniţe activitatea 

nefiind suficient de bine făcută cunoscută în comunitate  

Au fost elaborate pliante de prezentare a ofertei educaţionale  

Paginile de facebook au fost bine aspectate, mai putin blogul G.p.p. nr. 9 

La avizierul grădiniţelor au fost afişate informaţii actualizate 

Există în fiecare unitate un avizier pentru părinîi, cu informatii, referate etc 

Pliante privind oferta educaţională au fost distribuite cu diverse prilejuri: cerc 

pedagogic, simpozion, întâlniri cu părinţii etc. 

A fost urmarită în permanenţă actualizarea panourilor de afişaj astfel încât 

informaţiile să fie de actualitate 

Au avut loc întâlniri periodice cu părinţii pentru implicarea acestora în actul 

educativ, pentru informarea  şi participarea acestora la cursurile de educaţie 

parentală 

S-a ţinut în permanenţă legătura cu Asociaţia părinţilor precum şi cu Consiliul 

Reprezentativ al Părinţilor 

Au fost aplicate chestionare cadrelor didactice, părinţilor pentru a testa satisfacţia 



acestora privind activitatea din grădiniţe 

Statutul unităţii  în comunitate:  

 prin calitatea activităţii desfăşurate în unitate, prin calitatea serviciilor sociale 

acordate copiilor din unitate suntem apreciaţi atât de conducerea primariei, 

ISJ,  cât şi de părinţi şi toţi colaboratorii noştri                 

 unităţile  noastre  se caracterizeaza prin seriozitate, profesionalism, acceptă    

alternativele şi promovează spiritul democratic  

 grădiniţa  impune respectarea regulilor  de  grup , a ordinii, a 

comportamentului civilizat şi a disciplinei în toate sectoarele  

 părinţii au încredere în  profesionalismul   cadrelor didactice   şi  le  apreciaza  

ca  atare 

 

 

ANALIZA SWOT 

 curricular 

 resurse umane 

 resurse materiale şi financiare 

 relaţiile comunitare şi de parteneriat 

 

 

CURRICULAR 

Curricular   

PUNCTE TARI 

• Existenţa unui curriculum flexibil 

• Realizarea la timp a documentelor 

curriculare 

• Folosirea metodei proiectelor, ca 

metodă de proiectare şi desfăşurare 

a activităţilor din grădiniţe 

• Desfăşurarea unor activităţi care să 

suscite interesul copiilor prin 

metoda descoperirii şi a 

experimentului 

• CDŞ-ul este desfăşurat de personal 

calificat 

 

PUNCTE SLABE 

• CDŞ se rezumă la activităţi 

susţinute de educatoare, mai ales la 

grădiniţele cu program normal 

• Rezerva din partea cadrelor 

didactice în folosirea metodelor 

activ participative 

• Insuficienta implicare în 

participarea la proiecte 

internaţionale  

 



OPORTUNITĂŢI 

• Interesul cadrelor pentru 

perfecţionare 

• Interesul părinţilor pentru 

acumulările copiilor 

• Înclinaţiile artistice ale cadrelor 

didactice permit diversificarea 

CDŞ–urilor la nivelul unităţii. 

 

AMENINŢĂRI 

• Rutina instalată la unele cadre 

didactice. 

• Dezinteres pentru cursuri de 

formare in diverse domenii datorită 

taxelor 

 

 

 

• RESURSE UMANE     

Resurse umane  

PUNCTE TARI 

• Cadre didactice calificate, în cea 

mai mare parte titulare  

• Continuarea studiilor prin cursuri 

universitare în aceleaşi domenii 

sau domenii apropiate pregătirii 

de bază 

• Dorinţa de formare continuă 

• Deschidere spre programe de 

formare oferite de CCD, ISJ,UAB. 

• Personal de îngrijire responsabil 

• Personal medical propriu 

 

PUNCTE SLABE 

• Numărul mare de copii înscrişi la 

fiecare grupă (program prelungit) 

• Schimbarea frecventă a 

educatoarelor la unele grupe datorită 

suplinirilor şi detaşărilor 

• Conservatorismul şi rezistenţa la 

schimbări a unor cadre didactice 

 

OPORTUNITĂŢI 

• Intâlniri si activităţi comune ale 

cadrelor didactice in afara orelor 

de curs favorizează creşterea 

coeziunii grupului 

• Organizarea unor schimburi de 

experienţa cu educatoare şi 

grădiniţe din judet si din alte 

judete 

• Varietatea cursurilor de formare 

si perfecţionare organizate de 

CCD, universităţi 

• Întâlniri frecvente cadre didactice 

–părinţi-copii 

• Renumele unităţilor  

• Aşezarea în raport cu instituţiile 

importante 

 

 

AMENINŢĂRI 

• Din cauza salarizării inadecvate, 

există tendinţa de retragere din 

învăţământ atât a unor cadre 

didactice cât şi a personalului 

nedidactic. 

Implicarea redusa a parintilor in activitatea 

gradinitelor 

 



 

 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

Resurse materiale si financiare  

PUNCTE TARI 

• Compartimentarea clădirilor 

• Starea fizica a spaţiilor preşcolare şi 

încadrarea în normele de igienă 

corespunzătoare 

• Baza materială este bună în 

majoritatea grupelor cu perspective 

de înnoire 

• Aşezarea strategică a unităţilor într-

un cartier select, în raport cu 

celelalte instituţii 

• Curtile grădiniţelor sunt foarte mari 

(mai putin G.p.p. nr. 8) 

• Curţile grădiniţelor sunt dotate cu 

aparate de joacă adecvate vârstei 

copiilor 

• O bună gestionare a bugetului 

grădiniţelor astfel încât să fie 

satisfăcute nevoile fiecăreia dintre 

cele patru grădiniţe 

• Conexiune la Internet în toate cele 

patru grădiniţe 

•  Dotarea celor patru clădiri cu 

mijloace video de monitorizare 

 

PUNCTE  SLABE 

• Dubla  funcţionalitate a sălilor de 

clasă(activităţi, servitul mesei, 

odihna) 

• Fondurile băneşti nu sunt 

suficiente pentru a satisface 

nevoile reale de dotare 

• Curtile unităţilor  cu pogram 

normal nu sunt amenajate cu 

suficiente aparate de joacă 

• Lipsa fondurilor pentru dotarea 

terenului de joaca 

• Clădire necorespunzătoare a GPP 

nr 8 pentru desfăşurarea în cele 

mai bune condiţii a activităţii 

didactice 

• Amplasarea cladirilor in zone 

frumoase, central, dar cu 

populatie imbatranita 

 

 

 

RELATII COMUNITARE SI DE PARTENERIAT 

 

Relaţii comunitare şi de parteneriat  

PUNCTE TARI 

 Existenţa la nivelul fiecărei unităţi de 

învăţământ a mai multe programe de 

parteneriat cu comunitatea 

• Desfăşurarea mai multor proiecte 

PUNCTE SLABE 

• Comunicarea cu 

instituţiile locale este 

afectată de lipsa de timp 

a managerului 

• Necunoaşterea  unei 



educaţionale în unitate, de factură naţională 

• Acţiuni organizate în scop educativ în echipă 

cu instituţiile importante 

• Antrenarea copiilor în concursuri cu diferite 

ocazii 

 

• Locale 

• Judeţene 

• Internaţionale 

• Contactele cu diverse instituţii pentru 

realizarea unor activităţi extracurriculare. 

 

limbi străine de 

circulaţie internaţională  

• Disponibilitatea şi 

responsabilitatea  unor 

instituţii de a veni în 

sprijinul unităţilor 

preşcolare este redusa 

• Număr redus de cadre 

didactice  cu deschidere 

spre limbile străine 

 

OPORTUNITÃŢI  

• Diverse domenii de activitate ale părinţilor 

• Deschiderea din ce în ce mai mare a 

comunităţii în a veni în sprijinul grădiniţelor 

• Constituirea la nivelul PJ a Asociaţiei  de 

părinţi ,,Cavalerii pro-educaţie,, 

• Susţinerea de către părinţi a unor opţionale 

susţinute de către persoane autorizate 

dinafara grădiniţelor, prin intermediul 

Asociatiei de parinti 

 

AMENINŢĂRI 

• Timpul limitat al 

părinţilor care poate 

conduce la slaba 

implicare a acestora în 

viaţa  şi activităţile 

copiilor 

• Neimplicarea financiară 

a unor părinţi în 

susţinerea Asociaţiei 

 

 

 

,,Adevărat că mai cinstit lucru nu este în lume şi mai scump, şi mai 

curat, decât omul procopsit la învăţătură. ,,  

Mihail Sadoveanu 

 


