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STRATEGIA DE PROMOVARE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A GRĂDINIŢEI CU P.P. „ACADEMIA  

PITICILOR” CLUJ-NAPOCA 

AN ŞCOLAR 2018 - 2019 

 

 

AVIZAT ÎN C.A.  

 

SCOP: popularizarea ofertei educaţionale la nivelul comunităţii locale, valorificând propriile activităţi 

 

CALITATEA OFERTEI EDUCAŢIONALE ESTE DATĂ DE: 

- Resursa umană a unităţii 

- Diversitatea activităţilor derulate la nivelul unităţii 

- Impactul activităţilor curriculare şi extracurriculare asupra beneficiarilor 

- Satisfacerea a cel puţin 90% dintre beneficiari în ceea ce priveşte ofrta educaţională a grădiniţei 

 

ECHIPA DE PROIECT: Bodea Emilia – director, purtător de cuvânt, preşedinte 

Maja Anamaria – coordonator Comisia pentru programe şi proiecte educative 

        Ţar Maria – coordonatorul Comisiei metodice 

 Dosa Ramona – cadru didactic, responsabil grupa mică 

       Pece Alina - cadru didactic, responsabil grupa mijlocie 

Rişca Liana - cadru didactic, responsabil grupa mare 

       Nagy Berta - cadru didactic, responsabil secţia maghiară 

 



PERIOADA DE PROMOVARE: 01.09.2018 – 15.06. 2019 

 

METODE UTILIZATE: confecţionarea de afişe, pliante cu oferta grădiniţei pentru anul şcolar 2018 – 2019, afişarea ofertei 

educaţionale în grădiniţă, la agenţii economici din vecinătatea grădiniţei, mediatizare în mass-media locală, organizarea unor 

expoziţii, popularizarea activiaăţilor pe pagina de web a grădiniţei www.academiapiticilorcluj.ro, activităţi comune cu părinţii, 

serbări în grădiniţă, dar şi în alte locaţii. 

 
Nr. 

crt.  

 

Acţiunea 

Perioada 

desfăşurării 

acţiunii/termen 

 

Responsabili 

 

Indicatori de performanţă 

 

 

1. 

 

Actualizarea paginii de web a 

grădiniţei 

www.academiapiticilorcluj.ro 

 

 

 

01.09 –15.06.2019 

Director 

Bodea Emilia 

Responsabil curriculum  

grupă mijlocie 

Pece Alina 

 

Pagina web reflectă activităţile 

reprezentative derulate la nivelul 

grădiniţei 

 

2. 

 

Confecţionarea de afişe, pliante 

cu oferta grădiniţei pentru anul 

şcolar 2019-2020 

 

 

30.03.2019 

Director 

Bodea Emilia 

Membrii Comisiei 

pentru curriculum 

 

 

Afişele şi pliantele cu oferta grădiniţei 

pentru anul şcolar 2018-2019 

 

3. 

 

Afişarea ofertei educaţionale în 

grădiniţă, la agenţii economici 

din vecinătatea grădiniţei 

 

 

 

04.2019 

Director 

Bodea Emilia 

Membrii Comisiei 

pentru curriculum  

 

 

Oferta aducaţională este afişată în 

grădiniţă, la agenţii economici din 

vecinătatea grădiniţei 

 

 

 

4. 

 

 

 

Cu părinţii la grădiniţă 

 

 

 

01.- 07.09 2019 

Director 

Bodea Emilia 

Responsabil Comisie 

programe şi proiecte 

educative 

Maja Anamaria 

Membrii Comisiei 

pentru curriculum  

 

- Părinţii implicaţi în proiect 

Proiectul este destinat părinţilor copiilor 

din grupa mică şi vizează reducerea 

duratei de adaptare a copiilor la mediul 

grădiniţei prin familiarizarea cu spaţiul 

şi personalul grădiniţei, în prezenţa 

părinţilor 

http://www.academiapiticilorcluj.ro/
http://www.academiapiticilorcluj.ro/


 

 

 

5. 

 

 

Ziua porţilor deschise 

 

 

03.2019 

Director 

Bodea Emilia 

Responsabil Comisie 

programe şi proiecte 

educative 

Maja Anamaria 

Membrii Comisiei 

pentru curriculum  

 

Promovarea activităţilor desfăşurate în 

grădiniţă prin participarea părinţilor 

care urmează să îşi înscrie copiii în 

grădiniţa noastră 

- Participarea unui număr mare de 

părinţi 

 

 

6. 

 

 

„Grădiniţa mea frumoasă” 

amenajarea grădiniţei 

 

 

03.2019 

Director 

Bodea Emilia 

Responsabil Comisie 

programe şi proiecte 

educative 

Maja Anamaria 

Membrii Comisiei 

pentru curriculum  

 

 

 

Spaţiul grădiniţei este amenajat 

Implicarea a cel puţin 2 părinţi de la 

fiecare grupă în activiţălile desfăşurate 

 

7. 

 

„Şcoala altfel” 

 

20 – 24. 05.2019 

Responsabil proiect 

Şcoala altfel 

Ventuneac Ingrid 

Promovarea activităţilor desfăşurate în 

grădiniţă partenerilor educaţionali din 

cadrul activităţilor desfăşurate în 

programul şcoala altfel 

 

 

 

8. 

 

 

 

„Primăvara copiilor” 

 

 

 

mai 2019 

Responsabil proiect 

Primăvara copiilor 

Szekeli Kinga 

Responsabil Comisie 

programe şi proiecte 

educative 

Maja Anamaria 

 

 

Promovarea activităţilor cultural 

artistice în gala laureaţilor la nivel  

judeţean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. 

 

„La fântâna cea română” 

” Mici români, cu toții 

prieteni” 

 

mai 2019 

Director 

Bodea Emilia 

Educatoare 

Ţar Maria  

Tatavura Lorena 

Rişca Liana 

Ventuneac Ingrid 

Pece Alina  

Salantai Adina 

Promovarea exemplelor de bună 

practică în cadrul parteneriatului cu 

judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Galaţi şi 

Republica Moldova 

Promovarea exemplelor de bună 

practică în cadrul parteneriatului cu 

județul Mureș 

 

 

10. 

 

 

Cerc pedagogic 

 

 

Noiembrie 2018 

Martie 2019 

Director 

Bodea Emilia 

Responsabil Comisie 

programe şi proiecte 

educative 

Maja Anamaria 

Coordonator CEAC 

Jula Crina 

 

Promovarea activităţilor desfăşurate în 

grădiniţă prin împărtăşirea experienţelor 

de învăţare cu alte educatoare din cartier 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

Serbări la finalul anului şcolar 

 

 

 

 

01.06 – 15.06.2019 

Director 

Bodea Emilia 

Responsabil Comisie 

programe şi proiecte 

educative 

Maja Anamaria 

Coordonator CEAC 

Jula Crina 

Responsabil grupă 

mică, în cadrul Comisie 

pentru curriculum 

Dosa Ramona 

 

Prezentarea în cadrul serbărilor a 

rezultatelor activităţilor opţionale de 

limba engleză, limba germană, balet, 

dans tematic 

Diversificarea locaţiilor pentru 

desfăşurarea serbărilor 

 

Responsabil grupă mică, în cadrul Comisie pentru curriculum, 

Dosa Ramona 


