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1.

ARGUMENT
Palatul Copiilor Iaşi se evidenţiază în contextul educaţional actual,

printr-o

ofertă curriculară variată, prin activităţi diverse şi performante, cu

vizibilitate mare, elevii fiind antrenaţi în manifestări artistice desfăşurate pe scene
importante din oraşul Iaşi, din ţară şi străinătate dar şi în diverse spaţii
expoziţionale, galerii de artă, ateliere şi laboratoare, recunoscute, apreciate şi
premiate în plan local, la nivel naţional şi internaţional. Prestigiul câştigat în timp
impune cadrelor didactice, cu experienţă în sfera educaţiei nonformale şi rezultate
deosebite la competiţii naţionale şi internaţionale, o preocupare constantă pentru
identificarea acelor demersuri educaţionale eficiente, acordate priorităţilor
naţionale şi europene, care să asigure dezvoltarea fiecărui beneficiar primar al
educaţiei desfăşurate în cadrul numeroaselor cercuri, cu accent pe valori şi
descoperirea propriei vocaţii.
Instituţie cu un remarcabil palmares, impune o proiectare managerială
eficientă, cu obiective de înaltă exigenţă, în acord cu priorităţile naţionale şi
europene.
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2. CONTEXT LEGISLATIV -Legi şi documentele care stau la baza elaborării P.D. I. :
 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
 Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul
preuniversitar, anexă la Ordinul Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și
Sportului nr. 5561/07.10.2011 cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
 Ordinului nr. 5547/06.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a
unităților de învățământ preuniversitar;
 Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
ştiinţifice nr. 4.742/2016;
 Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din
unităţile de învăţământ preuniversitar, conform OMEN nr. 4619 din 22.09.2014,
cu completările și modificările ulterioare
 Regulamentul General Privind Protecția Datelor (GDPR) – Reguli privind
gestionarea si prelucrarea datelor personale ale angajaților;
 Legea nr. 477 din 2004 privind codul de conduită a personalului contractual
din autoritățile și instituțiile publice.
 Ordinul nr. 3027/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru
de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin
Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016
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 Regulamentul privind organizarea și funcționarea palatelor și cluburilor copiilor
din 27.07.2015
 Ordinul MECS nr. 4624/2015 - modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul
unităților care oferă activitate extraşcolară;
 Regulamentul Intern al Palatului Copiilor Iași;
 Ordinul nr. 4831din 30 august 2018 privind aprobarea Codului cadru de etică al
personalului didactic din învățământul preuniversitar;
 Codul de conduită etică al Palatului Copiilor Iași
 OMENCŞ 5034/29.08.2016 pentru aprobarea metodologiei de organizare a
programului naţional Şcoala altfel;
 Ordinul 3060 din 2014 privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor,
excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ
preuniversitar;
 OMENCS 3637/ 2016 pentru modificarea anexei OMEN nr. 3060/2014 pentru
aprobarea condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor
activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar;
 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educaţie;
 OMEN 3220/19.02.2018 pentru desfășurarea programului Școala altfel;
 Nota MENCŞ nr. 32589/19.04.2016 referitoare la reducerea/ transferul posturilor
de la palatele şi cluburile copiilor numai în baza acordului scris al MENCŞ.
 OMEN 5235 din 02.10.2018 cu privire la Metodologia privind fundamentarea
cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența
efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de
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învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării
rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020.
 ORDIN nr. 1540 din 19 iulie 2007 privind interzicerea segregării şcolare a
copiilor romi şi aprobarea Metodologiei pentru prevenirea şi eliminarea segregării
şcolare a copiilor romi – actualizat în oct. 2019.
 ORDIN nr. 3141 din 8 februarie 2019 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Desegregare şi Incluziune Educaţionalăactualizat în oct. 2019.
 ORDIN nr. 4789 din 19 august 2019 pentru modificarea art. 1 din Ordinul
ministrului educaţiei naţionale nr. 3.141/2019 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Desegregare şi Incluziune Educaţionalăactualizat în oct. 2019.
 ORDIN nr. 6134 din 21 decembrie 2016 privind interzicerea segregării şcolare în
unităţile de învăţământ preuniversitar- actualizat în oct-2019.
 ORDIN nr. 6158 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea Planului de acțiune
pentru desegregare şcolară şi creşterea calităţii educaţionale în unităţile de
învăţământ preuniversitar din România, actualizat în oct. 2019.
 Plan Teritorial Comun de Acțiune – Cadru pentru creșterea gradului de
siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în
incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar în anul
școalar 2019-2020
 Plan Teritorial Comun de Acțiune – al Palatului Copiilor Iași și structurile
acestuia;
 Legea nr. 35 din 2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ.
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3. VIZIUNEA ŞI MISIUNEA
Educația este ceea ce supraviețuiește după ce tot ce a fost învățat a fost uitat.
Burrhus Frederic Skinner

3.1

Viziunea

Asumarea rolului de formator şi creator de valori şi competenţe adaptabile
societăţii viitoare.

3.2

Misiunea

Palatul Copiilor oferă educaţie nonformală de înaltă calitate în scopul
dezvoltării aptitudinilor, deprinderilor, a caracterului moral şi a competenţelor
practice, axată pe petrecerea timpului liber în mod plăcut, organizat şi util, în scopul
facilitării integrării tinerilor în societatea românească în concordanţă cu dezvoltarea
noului Stat de Drept liber, democratic şi a noilor exigenţe Europene.
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3.3. VALORI PROMOVATE:
P OLITEȚE
A MICIȚIE
L OIALITATE
A SUMARE
T RADIȚIE
U NICITATE
L IBERTATE

C OOPERARE
O RIGINALITATE
P RESTANȚĂ
I NOVAȚIE
I NCREDERE
L EGALITATE
O NESTITATE
R ESPECT

I NTEGRITATE
A BILITATE
S INCERITATE
I NGENIOZITATE
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3.4. Ceremonii și sărbători ale Palatului Copiilor Iași

Toamna la Palat
 ”Deschiderea oficială a anului şcolar”, 29. 09. 2019
 ”Ziua europeană a limbilor”- dezbatere 29.09.2019
 ”Educația unește Europa”- Proiect de educație civică și cetățenie
democratică- 01.10.2019-31.08.2020
 ”Ziua Mondială a Educaţiei” – 05. 10. 2019
 ”Ziua Educației Nonformale” - 09 .10. 2019
 ”Sărbătorile Iaşului” – 10-15.10. 2019
 ”Ziua Mondială a Alimentației”- 16.10.2019, Structura Răducăneni
 ”Săptămâna fructelor și legumelor donate” – Activitate S.N.A.C.Voluntariat Palatul Copiilor Iași și structura Tg. Frumos
 ”Săptămâna Mondială a Reciclării”, ”Implică-te acum! Participă și tu
la curațenia orașului nostru!” 07-13.10.2019
 ”Copii în sărbătoare”- Concurs de muzică ușoară vocal și
instrumentală „18-19.10.2019
 „Diamantele Iașului”, Festivalul județean de muzică vocală și creație
muzicală 1-2.11.2019
 „Creativitate și ȋndemȃnare la Palat”- Concurs de stimulare a
creativității elevilor- 15.11.2019
 ”Ziua drepturilor copiilor”, 20.11.2019- Palatul Copiilor Iași și
structura Țibănești
 ”Lumea copilăriei”, expoziție ed. a III-a, 21.11.2019

Iarna la Palat
 ”Ziua Națională a României”- P. C. Iași și structurile acestuia
 ”Armonii cromatice”-Ediția a VII-a, Expoziție pictură pe pânză
 ”Serbarea datinilor”, Festival al datinilor și obiceiurilor de iarnă la
români, ediția a III-a – 19. 12. 2019
 ”Rasai, Răsai, Răsai”- Ziua Culturii Naționale- 15.01.2020, ed. a II-a
Primăvara la Palat
 ”De Dragobete”, ediția a XIII-a, 24.02.2020
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 ”Mărțișorul și simbolurile primăverii” -Expoziție concurs, 1-31. 03.
2020
 ”Tradiții Pascale” - Expoziție cu obiecte tematice – 6.04.-03.06.2020
 ”Școala Altfel”, 23- 27. 03. 2020
 ”9 mai - Ziua Europei” - 09.05.2019 Concurs, expoziție cu standuri
ale statelor membre ale U.E.
 ”Educația unește Europa” -Proiect educațional și multicultural de
cunoaștere a statelor din U.E. (pe parcursul anului școlar).

Vara la Palat
 Festivalul sporturilor (27.05. – 07.06. 2020)
 ”Zilele Palatului Copiilor” - 27.05. – 07.06. 2020
 ”Festivalul Sporturilor” 27.05. – 07.06. 2020
 ”Carnaval la Palat” – 31. 05.2020
 ”Crosul copiilor”- 31. 05. 2020
 ”Ziua Învățătorului” – 05. 06. 2020
 ”Club de vacanță” – 13.06. - 31. 08. 2020
4. ANALIZA DIAGNOSTICĂ
Analiza diagnostică a folosit urmǎtoarele surse de informaţie:
A. Documente de proiectare:
 Proiectul de dezvoltare instituţionalǎ pentru perioada 2018-2022
 Proiectul de buget pe venituri şi cheltuieli pentru anul şcolar 2019-2020
B. Documente de evaluare şi diagnozǎ:
 Rapoartele de activitate ale comisiilor metodice desemnate prin decizii
interne în anul şcolar 2019-2020
 Raportul de activitate pentru anul şcolar 2018 – 2019
 Documente de raportare financiar-contabilă 2018 şi 2019
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C. Alte documente:
 Documente oficiale elaborate de M.E.N. – Direcţia Generalǎ Educaţie şi
Învǎţare pe tot Parcursul Vieţii şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
 Documente recomandate la întâlnirea cu inspectorul educativ, organizată de
I.S.J. Iași, precum şi cele primite la întâlnirea cu directorii organizată de
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
 Date statistice din sistemul educaţional formal şi informal.
4.1.
DIAGNOZA MEDIULUI INTERN
a. Informații despre instituție
Palatul Copiilor Iași înființat în anul 1953, sub denumirea Casa Pionierilor, a
pornit inițial cu șapte cercuri și a cunoscut o dinamică puternică în ceea ce privește
numărul, dar mai ales diversitatea lor. Casa construită de marele logofăt Dumitrache
Cantacuzino-Pașcanu și de Profira, soția sa, înconjurată cu un zid, avea în față o
gradină mare cu arbori înalți iar în spate acareturile unei curți boierești și era
cunoscută ca una dintre cele mai renumite din vremea aceea, datorită arhitecturii sale.
Începând cu anul 1875 devine reședință domnească temporară, Carol I și invitații
săi locuind aici în timpul vizitelor la Iași. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea palatul
este cumpărat de stat pentru Corpul IV de armată, dar continuă să fie reședință regală
pentru Carol I și prințul moștenitor Ferdinand și soția sa Maria. În perioada primului
război mondial, când reședința oficială a regelui Ferdinand devine fosta casă a lui
Cuza din strada Lăpușneanu (Ulița Mare), Regina Maria împreună cu copiii se
adăpostesc în casa Cantacuzino-Pașcanu, pusă la dispoziție de Ministerul de Război.
Rămasă în proprietatea reginei Maria, după război, aceasta a donat-o Fundației
,,Regele Ferdinand “ pentru a instala aici un institut cu internat numit «Institutul de
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Educațiune „Regina Maria”», pentru educația fiicelor de ofițeri care a funcționat aici
până spre sfârșitul celui de–al Doilea Război Mondial. Între 1945-1965, clădirea
devine Căminul „Ion Niculi” al studenților politehniști ieșeni, iar din 1965 clădirea
este preluată de Ministerul Învățământului și atribuită Direcției de Învățământ,
devenind Casa Pionierilor. Din anul 1990, i se atribuie succesiv denumirea de Casa
Elevilor și Adolescenților, apoi Palatul Copiilor și Elevilor, prin Decizia nr.
5094/1993 a Ministerului Învățământului să devină în final, Palatul Copiilor, prin
Regulamentul de organizare și funcționare a acestei instituții. Ultima schimbare de
nume intervine după decembrie 1989 când devine Palatul Copiilor Iași. Clădirea din
bulevardul Carol I a fost modernizată și consolidată în perioada 1996-2007, când
cursurile s-au desfășurat în diferite locații. Astăzi susșine activitatea unei diversități
de cercuri (pictură, pictură pe sticlă, desen, tapiserie, teatru de păpuși și marionete,
teatru de revistă, cltură
informatică,

și civilizație engleză, italiană, spaniolă, jurnalism,

gimnastică aerobică, dans modern/ contemporan, dans sportive,

orchestra de muzică populară, dansuri populare, muzică vocal- instrumentală, navoauto- aeromodele, Prelucrări mase plastice și sticlă, Electrotehnică, Electromecanică,
Machete intarsia, etc.), obținând rezultate notabile, premii, recunoaștere națională și
international, mai ales pentru dimensiunea artistică, muzicală a activităților și
performanțelor. Astăzi, Palatul Copiilor Iași își desfășoară activitatea în:
 3 sedii din Iași: B-dul Carol I , Liceul Tehnologic ”Petru Poni” Iași, Sere Copou
 6 structuri din județ (Tg. Frumos, Hârlău, Podu Iloaiei, Răducăneni, Țibănești,
Belcești).
Servicii oferite:
o Activități diversificate în cadrul cercurilor
o Promovarea copiilor prin manifestări artistice și spectacole de mare
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o Participarea în expoziții de arte vizuale importante la nivel județean și
național
o Promovarea tinerilor inventatori prin expoziții tematice în saloanele
internaționale, proiecte de nivel național și internațional
o Tabere școlare pe diferite profiluri
o Cluburi de vacanță
o Activități turistice
o Formare în activitatea extrașcolară
b. Informaţii de tip cantitativ
În anul şcolar 2018-2019, 7574 elevi din grădiniţe, şcoli primare, gimnaziale,
profesionale şi liceale din Municipiul Iaşi şi din judeţ, cu vârste cuprinse între 3 și 19
ani (conform OMENCŞ 4624/2015, art. 8) au participat la activităţile desfăşurate în
cele 91 de cercuri, 80 din mediul urban și 11 din mediul rural.
Număr de posturi și elevi în anul școlar 2018-2019
Nr.
Crt.

Locatia

Numar
total cercuri

Număr
cercuri urban

Număr
cercuri
rural

Nr. elevi

1.

IASI

59

59

-

5104

2.

BELCEŞTI

4

-

4

270

3.

HÎRLĂU

6

6

-

360

4.

PODU ILOAIEI

6

6

-

444

5.

RĂDUCĂNENI

3

-

3

253

6.

TG. FRUMOS

9

9

-

684

7.

ŢIBĂNEŞTI

4

-

4

459

TOTAL

91

80

11

7574
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La cercurile din domeniile cultural-artistice (muzicale, coregrafice, cercuri de
teatru, cercuri de cultură şi civilizaţie străină, de jurnalism, de studii europene și arte
plastice, fotocineclub), tehnico-stintifice, sportiv-turistice, activităţile au fost
susţinute de o echipă de cadre didactice specializate pentru activităţile de timp liber,
precum și de personal didactic auxiliar și nedidactic, după cum urmează:
din care:
LOCAŢIA

TOTAL
NORME

Didactic

Didactic
auxiliar

Nedidactic

63.5

52

4.5

7

STRUCTURA TIBANEȘTI

4

4

-

-

STRUCTURA RĂDUCANENI

3

3

-

-

STRUCTURA TG. FRUMOS

9

7.5

-

1.5

STRUCTURA HÂRLAU

6.5

3.5

-

3

STRUCTURA BELCESTI

3

3

-

-

FILIALA PODU ILOAIEI

6.5

5

1

0.5

95,5

78

5.5
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PALATUL COPIILOR IASI +
CENTRUL DE EXCELENŢĂ

TOTAL GENERAL = 95,5 NORME
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Palatul Copiilor Iaşi beneficiază totodată de toate utilitățile :
 Curent electric
 Încălzire centrală racordată la sistemul orășenesc, sau central pe gaz proprii
 Racordare la telefonia fixă și mobilă
 Racordare la internet de mare viteză
 Mijloace de transport propriu – 2 microbuze și un autocar
c. Informaţii de tip calitativ:
REZULTATE OBŢINUTE LA CONCURSURI - An școlar 2018-2019
Cu un efectiv de peste 7574 de copii înscriși, dintre care 5104 la sediul din Iași
și 2470 de copii în structurile acestuia, elevii Palatului Copiilor au obținut în anul
școlar 2018-2019 un număr însemnat de premii la competițiile și concursurile din
calendarele CAEN și CAER ale M.E.N. și calendarul CAEJ al I.Ș.J. Iași.
 1026 premii din care:
 387 premii la competiții din calendarul CAEN 2019 (176 premii I, 89 premii
II, 59 premii III, 33 mențiuni, 18 premii speciale, 12 trofee)
 120 premii la competiții din calendarul CAER (2 trofeu, 61 premii I, 38 premii
II, 11 premii III, 2 mentiuni , 6 premii speciale )
 438 premii la activități din calendarul CAEJ (214 premii I, 110 premii II, 65
premii III, 15 mențiuni, 27 premii speciale, 6 trofee, 1 diplomă excelență ).
 81 premii la alte tipuri de concursuri
REZULTATE
OBȚINUTE
ÎN CADRUL
ACTIVITĂȚILOR
DIN
CALENDARELE EDUCATIVE M.E.N., I.S.J. IAȘI (CAEN, CAER, CAEJ)
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Tabel Centralizare rezultate la competiții în anul școlar 2018-2019

Centralizare
rezultate la
competiții în
anul școlar
2018-2019
Concursuri
Internaţionale
Naţionale
Regionale
interjudeţene
Județene
Altele
Total Palatul
Copiilor Iaşi
Structuri
Tg.Frumos
Naţionale
Regionale
interjudeţene

Premiul I Premiul
II

Premiul
III

Menţiune

Trofee

Premii
speciale

Diplomă
excelenţă

62
89
53

25
46
31

11
28
7

25
5
1

6
4
2

4
9
6

-

167
35
406

86
23
211

47
21
114

14
45

4
16

14
2
35

-

10
5

8
5

11
3

-

-

3
-

-

6

1

1

-

9

-

10
2

9
1

3
1

2
-

2
-

-

18
49

17
42

5

2
4

4
18

1
1

260

156

50

20

53

1

Județene
5
Belcești -Hîrlău
Naţionale
15
Regionale
3
interjudeţene
Județene
42
Total
80
Structuri
Total Palatul
Copiilor Iaşi 486
și Structuri
an 2018-2019
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Grafic – Rezultate pe categorii de premii obținute în cadrul activităților din calendarele educative
M.E.N., I.S.J. Iași, Calendar Propriu al Palatului Copiilor Iași 2018-2019

4.2 Diagnoza mediului extern
Contextul economic şi social
Palatul Copiilor Iaşi este situat în Iaşi municipiul reședință de județ, pe b-dul
Carol I, nr. 2 (locaţie principală).

Municipiul Iaşi se caracterizează printr-o

dezvoltare economică susţinută şi are o populație activă cu familii bine structurate
care își doresc copii sănatoși, bine pregatiți și educați. Educaţia este asigurată în
unități școlare de stat (grădinițe, școli gimnaziale, licee) și particulare (într-un număr
din ce în ce mai mare). Palatul Copiilor Iași are șase structuri în județ, trei săli de
spectacole, din care două cu dotare de nivel mediu și una de nivel bun, două
microbuze, un autocar, trei sere cu o activitate bună în raport cu dotarea lor, laptopuri, copiatoare, video-proiectoare, aparatură video digital, scanner, televizoare.
Urmare a avertismentului în legătură cu gradul ridicat de risc seismic pe care îl are
clădirea Beldiman-sediul din strada Săulescu, din anul școlar 2016-2017, au fost
relocate cercurile care au funcționat acolo către alte spații: una dintre clădirile
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Liceului Tehnologic ”Petru Poni” (fostul Liceu de Chimie, Centrul Cultural German,
Sediul Ansamblului Profesionist ” Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași).
Accesul copiilor și elevilor la Palatul Copiilor din Iaşi este facilitat şi de zona
centrală în care este situat, de numeroase mijloace de transport ce vin din toate
zonele municipiului, astfel unitățile școlare din diferite cartiere pot să-și diversifice
educația non-formală a elevilor prin participarea acestora, într-un mod facil, la
activitățile palatului. Identificrea nevoilor de educație ale comunității locale, în
accord cu evoluția pieții muncii, au impus elaborarea unei strategii de marketing
educațional care să vizeze structurile sale, având în vedere și evoluția demografică a
populației școlare în următorii ani (sursa Programul Managerial – I.Ș.J. Iași), cu
următoarele tendințe:-o scădere importantă a populaţiei de vârstă preșcolară;-o
scădere a populaţiei școlare de la nivelul învățământului gimnazial și liceal; -o
creștere în învățământul primar. Totuși, în municipiul Iași, conform datelor furnizate
de Institutul național de statistică se manifestă și tendințe îngrijorătoare la nivelul
populației, care se prezintă astfel: scăderea populației stabile; - scăderea populației
urbane;- scăderea populației de vârstă școlară; - îmbătrânirea populaţiei. Întreaga
societate cunoaşte un proces de profunde transformări care afectează toate sferele
vieţii sociale şi se caută cele mai eficiente forme de adaptare a structurilor sistemului
de învăţământ la cerinţele actuale

şi, mai ales de perspectivă ale societăţii. În

prezent, preocuparea corpului didactic pentru o ofertă educaţională serioasă şi variată,
rezultatele bune şi foarte bune obţinute, atrag populaţia şcolară spre unitatea noastră.
5. ANALIZA NEVOILOR EDUCAŢIONALE ŞI DE FORMARE (SWOT)
5.1.
Resurse curriculare - Analiza SWOT – Curriculum
Puncte tari
Puncte slabe
 Experienţa în domeniu
Lipsa criteriilor unitare, standardelor,
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coerenţei şi coordonării în predare şi
 Tradiţie instructiv-educativă concretizată într-o
evaluare
imagine bună a şcolii.
 Existența unui plan de formare adaptat unității Motivaţie preponderent extrinsecă
pentru dezvoltarea profesionlă,
școlare și nevoilor acesteia
 Parcurgerea unor cursuri specifice educației Tendinţa de exagerare a rolului
propriu în succesele elevilor
nonformale- ”Strategii didactice de predare – învăţare –
evaluare”
Lipsa unei structuri specializate
 Susținerea în dezvoltare a unor tineri prin
pentru formarea specifică
parcurgerea unor cursuri de mentorat- ”Mentorat.
Lipsa curricuulei minimale
Strategii şi inovare”
pentru activitatea cercurilor
 Calitatea personalului didactic
Schimburi de experinţă insuficiente
Flexibilitatea programei şcolare
între unităţi similare,lipsa unei
Posibilitatea adaptării tematicii în
comunicari reale, (coordonarefuncţie de cerinţele rezultate pe baza unor sondaje
cooperare) între cadrele didactice
de opinie
armonizarea influenţelor educative
 O oferta variată de programe extraşcolare
O circulaţie internă a informaţiei
deficitară
Oportunităţi
Ameninţări
Legea privind asigurarea calităţii în educaţie
Lipsa surselor de finanţare pentru
concursurile naţionale şi internaţionale
Elaborarea unor criterii clare de evaluare
Eliminarea unor concursuri din
Stabilirea unor indicatori de performanţă
finanţarea M.E.N.
Înfiinţarea Comisiei naţionale pentru
Insuficienţa fondurilor alocate
educaţie nonformală în cadrul M.E.N.
Cursuri de formare pentru profesori în programe Creşterea ratei absenteismului elevilor.
convenabile
Existenţa şi proliferarea unui mediu
negativ al educaţiei informale, care
Interesul mare al părinţilor
promovează valori contrare misiunii
pentru alternative educaţionale.
instituției
5.2.

Resurse umane şi personal - Analiza SWOT

Puncte tari
Experienţa în domeniu şi a muncii în

Puncte slabe
 Instabilitatea personalului didactic.
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echipă
Calitatea personalului didactic
atmosferă de lucru destinsă, elevii
se înscriu din proprie iniţiativă
Relaţii bune cu părinţii şi
comunitatea
Inițiativă şi preocupare pentru
cultivarea talentului.

Oportunităţi
Cursuri de formare pentru
profesori în programe convenabile
 Descentralizarea decizională
Regulamentul de organizare şi
funcţionare a palatelor /cluburilor
copiilor
Conlucrarea cu C.C.D. ”Spiru Haret” Iași
Alocarea unor sume de către M.E.N.
pentru cursuri de formare
Interesul tot mai mare al părinţilor
pentru alternative educaţionale.

 Inexistenţa unei strategii specializate
pentru formarea specifică a cadrelor
didactice.
Nivelul slab de pregătire psiho –
pedagogică şi de specialitate a unor
noi absolvenţi.
Lipsa cursurilor de formare
specializată
Nivelul de salarizare,lipsa criteriilor
unitare, a standardelor, coerenţei şi
coordonării în predare şi evaluare.
Insuficienta utilizare a materialelor
didactice existente, a tehnicii
informaţionale şi a metodelor active în
demersul didactic.
Ameninţări
Instabilitatea legislativă
Blocarea posturilor didactice auxiliare
şi nedidactice vacantate
Centralizarea financiară excesivă.
Lipsa posibilităților de motivare a
personalului, chiar şi din fonduri
proprii
Sistemul centralizat de luare a deciziei
şi de angajare
Insuficienţa fondurilor alocate

5.3. Resurse financiare şi baza materială -Analiza SWOT
Puncte tari
Importanţa instituţiei pentru
comunitate

Puncte slabe
Buget alocat insuficient
Ritmul lent de modernizare a bazei
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Experienţa în domeniu
Baza materială existentă
Modernizările realizate în ultimul
timp
Gestionarea bună a resurselor
financiare

materiale
Stagnarea lucrărilor de reparaţii
curente şi mai ales a celor de
reparaţii
capitale demarate.
 Insuficiente proiecte cu finanţare
externă

Oportunităţi
Descentralizarea
financiară
Regulamentul de organizare şi
funcţionare a palatelor şi cluburilor
copiilor
Finanţarea prin proiecte externe
Sprijinul comunităţii locale şi
judeţene
 Sprijinul mass-mediei locale
 Posibilitatea de accesare a unor
programe convenabile de formare
pentru profesori
Preocuparea şi sprijinul conducerii
comunităţii locale şi judeţene, a
părinţilor pentru dezvoltarea bazei
materiale
Alocarea de către M.E.N. a fondurilor
pentru dezvoltarea bazei materiale,
posibilitatea de a accesa surse de
finanţare.
Posibilitatea de a intensifica
colaborarea cu ONG-uri.

Ameninţări

5.4. Management - Analiza SWOT
Puncte tari
Importanţa instituţiei pentru
Comunitate

Lipsa mijloacelor relevante de
motivare
Instabilitatea legislativă
Blocarea
posturilor
didactice
auxiliare
şi nedidactice vacantate
Centralizarea financiară excesivă
Salarizarea, lipsa posibilităţilor de
motivare a personalului,chiar şi din
fonduri proprii
Sistemul centralizat de luare a
deciziei
şi de angajare bazat pe criterii
irelevante
Insuficienţa fondurilor alocate

Puncte slabe
Buget alocat insuficient
Lipsa în organigrama M.E.N. a unei
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Relaţii bune cu părinţii şi
comunitatea
Experienţa în domeniu
 Parcurgerea unor stagii de
formare în management
”Management educațional
pentru instituţiile de învăţământ
preuniversitar - perspective innovative”
 Elaborarea unor proceduri
specifice instituției, anexa nr. 2
Experienţa muncii în echipă
Rezultate foarte bune în concursurile
naţionale şi internaţionale
Implicarea reprezentanţilor
Consiliului Reprezentativ al Părinţilor
Oportunităţi
Legea asigurării calităţii în educaţie
Regulamentul de organizare şi
funcţionare a palatelor/cluburilor
copiilor
Sprijinul comunităţii locale şi judeţene
Sprijinul mass-mediei locale
Relaţia bună de colaborare cu
conducerile instituţiilor de învăţământ
 Posibilitatea de a accesa surse de
finanţare importante alocate de către
M.E.N.
pentru dezvoltarea bazei
materiale
Posibilitatea de a intensifica
colaborarea cu numeroase ONG-uri.

structuri specifice pentru activitatea
nonformală
 Absența încă a unor proceduri
specifice pentru acest tip de instituţii de
învăţământ
Dificultăţi în restructurarea cercurilor
Imposibilitatea măririi numărului de
cercuri în funcţie de rezultatele
sondajelor interne realizate
O circulaţie internă a informaţiei
deficitară

Ameninţări
Lipsa
cadrului
general
de
perfecţionare
specific unităţilor de
educaţie nonformală
Lipsa mijloacelor relevante de
motivare /penalizare a cadrelor
didactice
Sistemul centralizat de luare a deciziei
Sistemul de angajare bazat pe criterii
irelevante
Insuficienţa fondurilor accesate
/alocate

5.5. Relaţiile cu comunitatea - Analiza SWOT
Puncte tari
Importanţa P.C. Iaşi pentru comunitate

Puncte slabe
Absenţa reprezentanţilor Consiliului
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Experienţa în domeniu
Experienţa muncii în echipă
Colaborarea bună pe proiecte
comunitare cu Primăria şi Consiliul
Local Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi
Bază materială bună
Relaţii bune cu părinţii şi comunitatea
Tradiţie instructiv-educativă concretizată
într-o imagine bună a unităţii.
Oportunităţi
Sprijinul comunităţii locale şi judeţene
Proiecte de parteneriat cu comunitatea
Proiecte de parteneriat cu ONG-uri,
asociaţii şi fundaţii
Descentralizarea decizională
Sprijinul mass-mediei locale
Posibilitatea de a intensifica
colaborarea cu numeroase ONG-uri,
asociaţii şi fundaţii

Local, al Reprezentantului Primarului
în şedinţele Consiliului de
Administraţie.
lipsă de comunicare reală,o
circulaţie a informaţiei deficitară

Ameninţări
 Comunicarea intrainstituţională
Sistemul centralizat de luare a deciziei
şi de angajare bazat pe criterii irelevante
Insuficienţa fondurilor alocate
Existenţa şi proliferarea unui mediu
negativ al educaţiei informale, care
promovează valori contrare celor ale
şcolii.
 Slaba implicare a unor factori din
comunitate

6. Strategia proiectului
6.1.Ţintele

strategice au urmărit recomandările I.S.J. Iași cu

respectarea legislației în vigoare:
 asigurarea și promovarea calității serviciilor educaționale;
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 asigurarea accesului tuturor copiilor la servicii educaționale;
 susținerea și promovarea performanței în educație;
 formarea și dezvoltarea profesională continua în învățământ;
 promovarea educației nonformale;
 susținerea educației permanente și a educației adulților;
 compatibilizarea sistemului de învățământ românesc cu cel european;
 creşterea capacităţii manageriale a Palatului Copiilor Iaşi, prin asumarea
responsabilităţii

structurilor din subordine şi o bună colaborare cu celelalte

unităţi de învăţământ;
 implicarea activă a reprezentanţilor Consiliului reprezentativ al părinţilor în
luarea deciziilor şi susţinerea întregii activităţii;
 creşterea calităţii activităţii, adaptarea profilurilor cercurilor la nevoile
comunităţii, la dorinţele şi aşteptările părinţilor şi ale copiilor, adaptarea
programelor din vacanţelor şcolare, care să devină o alternativă reală la petrecerea
timpului liber.
 constituirea unui Centru de perfecţionare şi formare pentru activităţi
nonformale, în cadrul Palatului Copiilor Iaşi, în colaborare cu I.S.J. Iaşi şi
C.C.D. Iaşi, precum şi îmbunătăţirea criteriilor de selecţie a personalului
didactic, didactic auxiliar şi nedidactic;
 consolidarea relaţiilor de colaborare şi parteneriat cu Comunitatea locală şi
judeţeană, cu Primăria Municipiului Iaşi, Consiliul Local Iaşi, Consiliul
Judeţean Iaşi şi Prefectura judeţului Iaşi
 dezvoltarea şi multiplicarea parteneriatelor cu celelalte unităţi şcolare,
Colegiul Național de Artă ”O. Băncilă” Iaşi, C.C. D. ”Spiru Haret” Iaşi,
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fundaţii şi asociaţii având ca obiect de activitate sprijinirea procesului
educaţional
 dezvoltarea permanentă şi modernizarea bazei materiale, din fonduri proprii,
cât şi prin elaborarea unor proiecte de finanţare externă.

6.2. Resurse strategice
 pregătirea profesională şi calitatea umană a personalului din P. C. Iaşi;
 spiritul de conlucrare , un colectiv deschis la nou şi dedicat activităţilor de
educaţie nonformală;
 susţinerea oferită de comunitatea locală şi cea judeţeană, în raport cu strategia
acestora de dezvoltare;
 relaţia bună cu I.S.J. Iaşi, colaborarea cu unităţile de învăţământ şi alte
instituţii cu rol în educaţia nonformală a tinerilor;
 baza materială pe cale de modernizare şi adaptare continuă la noi cerinţe


posibilitatea de atragere a unor fonduri extrabugetare , autofinanţare, fonduri
proprii, sponsorizări etc.;

 posibilitatea încheierii de parteneriate externe cu şcoli, instituţii similare,
ONG-uri din ţară şi străinătate.
6.3 Grupuri ţintă
Grup ţintă primar
 Strategia vizează, ca beneficiari direcţi, preșcolarii,

elevii din

învăţământul preuniversitar, cadrele didactice care activează atât în
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unităţile de învăţământ,

cât şi în palatele şi cluburile copiilor,

precum şi managerii educaţionali.
Grup ţintă secundar.
 Din perspectiva impactului pe care educaţia o are asupra societăţii,
de rezultatele demersurilor iniţiate vor beneficia, indirect, familia,
comunitatea, societatea în ansamblul ei, ONG-uri, asociaţii şi
fundaţii a căror activitate implică educaţia nonformală, Mass-media
locală, regională, naţională.

6.4. Opţiuni strategice
 structurarea activităţii manageriale cu implicarea catedrelor, a
cadrelor didactice în derularea acesteia, în vederea realizării unui
plan managerial asumat de întreg colectivul.
 ridicarea nivelului profesional al tuturor celor implicaţi în
desfăşurarea procesului didactic
 organizarea întregii activităţi din Palatul Copiilor Iaşi astfel încât să
se creeze un mediu educaţional profesionist, la

cele mai înalte

standarde.
 practici pentru prevenirea și combaterea discriminării:
- ridicarea standardului profesional a personalului didactic, prin informarea și
formarea în promovarea principiilor egalității de șanse și nediscriminării.
- colaborarea cu instituțiile locale implicate direct în promovarea și aplicarea
de politici publice referitoare la categoriile defavorizate
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-consolidarea capacității de reacție a Palatului Copiilor Iași la noile provocări
sociale, pe dimensiunea prevenirii și combaterii discriminării;
- unei strategii eficiente pentru promovarea unor proiecte care vizează
prevenirea și combaterea discriminării.

6.5. REZULTATE AŞTEPTATE (pe termen scurt, mediu şi lung)



pe termen scurt:

 creşterea numărului de copii participanţi la activităţile cercurilor;
 creşterea numărului de cercuri, în funcţie de rezultatele sondajelor;
 creşterea fondurilor extrabugetare cu 10 % în anul 2019-2020;
 modernizarea bazei materiale a 15% dintre cercuri în anul 2019-2020;
 continuarea demersurilor pentru obţinerea fondurilor necesare reparaţiilor
capitale a clădirii P.C. Iaşi, din strada Săulescu nr.10;
 rezolvarea tuturor spaţiilor școlare;


implementarea unui proiect de arhitectură peisagistică pentru serele din Copou
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pe termen mediu:

 creşterea numărului de parteneriate;
 inițializarea lucrărilor de reparaţii capitale şi investiţii (clădirea P.C. Iaşi, din
strada Săulescu nr.10 );
 implicarea reprezentanţilor Consiliului Reprezentativ al Părinţilor într-o
măsură mai mare în actul managerial;
 elaborarea de programe şi proiecte de parteneriat internaţional şi proiecte cu
finanţare externă (Intensificarea activităţii Comisiei- Departamentului de
programe).



pe termen lung:

 mărirea numărului de cadre didactice titulare în următorii ani;
 adaptarea profilurilor tuturor cercurilor la cerinţele educaţionale locale;
 modernizarea omogenă a bazei materiale a tuturor cercurilor din Palatul
Copiilor în următorii 4 ani;
 mărirea fondurilor atrase din autofinanţare;
 asigurarea formări permanente şi continue pentru toate cadrele didactice
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