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1. MIZIUNE, VIZIUNE, VALORI 

1.1.  Scurt istoric 
 
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara, cu sediul în Timișoara, Str. Teiului Nr. 3, 

este o unitate de învăţământ preşcolar de stat, cu personalitate juridică,  înfiinţată în anul 1973.  
 

Adresa unităţii şi date de contact: 
Str. Teiului, Nr. 3, 300659 
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMÂNIA 
Tel. +40 0256 442 612 
 E – mail: gradinitapp26timisoara@yahoo.com 
Site web: www.grădinitapp26timisoara.ro 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.26 din Timişoara ia ființă în anul 1973, fiind până în anul 
1981 sub tutela Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, apoi sub patronajul întreprinderii Fructus 
Timişoara până în anul 1990 . Este preluată de I.S.J.Timiş după această perioadă, iar începând cu 
01.01.2001 de către Primăria Timişoara. Din punct de vedere financiar Grădinița cu Program 
Prelungit Nr. 26 era subordonată Centrului Financiar Grădinițe, până în anul 2011, când grădinița 
dobândește personalitate juridică. 

Managementul Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 26 a fost asigurat de -a lungul 
anilor, după cum urmează: 

1973 – 1984 – Simlovici Maria 
1984- 1990  – Maier Emilia 
1990 – 1991 – Bugarski Marinela 
1991 – 1993 – Komloși Carmen 
1993 – 1997 – Indrieș Minerva 
1998 -14 iunie 2018 – Barbu Felicia 
14 iunie 2018 și până în prezent – Ignat Ana 

Grădinița a funcționat ca unitate de învățământ cu personalitate juridică de la înființare și 
până în prezent. Într-o perioadă dificilă, anul 2010, în care datorită crizei financiare cu care se 
confruntă întreaga țară, la nivelul MECTS se ia decizia comasării unităților de învățământ, Grădinița 
cu Program Prelungit Nr. 26 a reușit să-și păstreze personalitatea juridică. 

Din anul școlar 2017-2018 până în prezent, la nivelul Grădiniței P.P. Nr. 26 Timișoara 
funcționează 16 grupe de preșcolari cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani, dintre care 14 cu limba de 
predare română și 2 cu limba de predare maghiară maternă. Toare grupele funcționează în regim 
de program prelungit cu un efectiv de maxim 30 preșcolari/grupă. 

Realizând o comparație a înscrierii preșcolarilor în grădiniță și realizarea planului de 
școlarizare pe perioada 2011 – 2015, a PDI anterior, respectiv 2015-2020, rezultă că planul de 
școlarizare a fost depășit în fiecare an. Înscrierea preșcolarilor peste numărul maxim prevăzut de 
legislația în vigoare se datorează faptului că numărul de solicitări este mai mare decât numărul de 
locuri disponibile, dar și necesității de încadrare a unității de învățământ în costul standard/ elev și în 
numărul de norme aprobat de  către  I.S.J. Timiș, ceea ce determină funcționarea cu un număr mai 
mare de copii/grupă, decât numărul maxim prevăzut de legislația în vigoare. 

Începând din anul școlar 2010- 2011 încadrarea personalului grădiniței s-a realizat în 
concordanță cu reglementările H.G. nr. 1618/2009, cu modificările și completările ulterioare, privind 
finanțarea pe baza standardelor de cost/elev. Pentru program normal standardul de cost este de 
2018 lei/preșcolar, iar pentru program prelungit standardul de cost este de 3.700 lei/preșcolar.  

Costul standard/elev este de 5367 lei/preșcolar, program prelungit,  pentru fondul de salarii 
și de 431,68 lei/preșcolar pentru bunuri materiale în anul 2018. Conform H.G. nr. 169 din 29 martie 
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2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea 
normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea 
finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de 
stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per 
elev/preşcolar, în anul școlar 2019-2020 costul standard/elev este de 6547 lei/preșcolar pentru 
fondul de salarii și de 401 lei pentru capitolul bugetar ”Bunuri și servicii”. 

Modificările aduse Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar, prin Adresa 
M.E.N. Nr. 30367/11.04.2019, precum și scăderea numărului de etnici maghiari care să opteze 
pentru înscrierea la grădiniță la grupele cu predare în limba maternă maghiară au contribuit la 
încadrarea cu 45 de preșcolari  sub maximul prevăzut de Proiectul Planului de școlarizare pentru 
anul școlar 2019-2020, și realizarea acestuia doar în proporție de 90,70% la începutul anului școlar, 
rămânând nesoluționate un număr de 42 de cereri de înscriere a copiilor sub 3 ani.  Solicitările de 
înscriere a preșcolarilor au fost disproporționate pe grupe de vârstă, existând grupe suprapopulate, 
cu efective maxime de 30 de preșcolari înscriși și copii cu C.E.S., precum grupele mari cu predare 
în limba română și, la polul opus, cele două grupe maghiare, cu efectiv de 34 de preșcolari înscriși. 

 Înscrierea preșcolarilor peste numărul maxim prevăzut de legislația în vigoare se datorează 
exclusiv necesității și presiunii încadrării unității de învățământ în costul standard  per elev prevăzut 
pentru anul 2019, respectiv, 2020. 

În Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara  copiii desfăşoară activităţi specifice 
vârstei, cu cadre didactice specializate, servesc trei mese pe zi pregătite în bucătăria unităţii, au 
program de odihnă, somn și relaxare, beneficiază de asistenţă medicală din partea celor două 
asistente medicale calificate și a unui medic de circumscripție școlară arondat. 

Complementar activității instructiv-educative desfășurate, în grădiniță preșcolarii pot beneficia 
de cursuri de înot, gimnastică, karate și/sau dansuri de societate organiztae cu persoanal extern 
unității de învățământ.  

Deși în imediata vecinătate se mai află o unitate de învățământ preșcolar cu program 
prelungit, de mare capacitate, în anul școlar 2019-2020, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 
Timișoara nu poate face faţă tuturor cererilor actuale de cuprindere în grădiniţă a tuturor copiilor de 
2-3 și  4-5 ani din zonă. 

Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara funcționează în clădire cu destinație grădiniță, clădirea 
găzduind doar  unitatea de învățământ preșcolară. Sediul grădiniței avea inițial, în 1973,  o 
suprafaţă construită la sol de 930 mp, respectiv suprafață totală de 2450 mp, concepută pentru o 
capacitate iniţială de cuprindere de aproximativ 300 de locuri (10 săli de grupă cu o suprafaţă între 
65,5 şi 68 mp fiecare), din care 260 pentru copii preşcolari şi 40 de copii de creşă (0-3 ani), conform 
normativelor în vigoare în anul înfiinţării sale. 

Unul dintre obiectivele PDI anterioare a fost cuprinderea grădiniței într-un program de 
extindere a clădirii existente. Datorită numărului mare de cereri/solicitări ale părinților   s-au făcut 
demersuri către ISJ Timiș pentru obiectivul de investiții Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26, 
aprobat prin Hotărâre de Guvern. 

Proiectul nr. 54/2007 a fost elaborat de S.C. LITHOS SRL pentru obiectivul de investiții 
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara. Proiectul a fost depus la MECTS, de către 
Inspectoratul Școlar Județean Timiș, iar construcția a demarat în anul 2008. În septembrie 2011 
este finalizat un corp de clădire cu patru săli de clasă, două săli de mese, vestiare și două grupuri 
sanitare. 

În anul 2011 proiectul de extindere al Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 26 este preluat și 
finanțat de către Primăria Timișoara. În 15 septembrie 2011 se finalizează corpul B de clădire, iar în 
aprilie 2014 se finalizează corpul C de clădire. În total, cele trei corpuri noi de clădire cuprind 866 
mp de suprafață construită la sol. 
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Sediul unităţii de învăţământ se află situat în Zona Dacia, o zonă cu o viteză de dezvoltare 
sporită în ultimii ani şi unde tendinţa de dezvoltare imobiliară a fost din ce în ce mai 
pronunţată. În aceeași măsură, este una dintre zonele cu o percepţie pozitivă asupra costului vieţii 
în acest moment, putând fi martorii unei continuări a acestei direcţii, atât în ceea ce priveşte 
preţurile, cât şi numărul de locuinţe noi construite, generând astfel o creștere a populației tinere. 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara întruneşte toate normele în vigoare şi 
condiţiile de confort, răspunde nevoilor de educaţie ale preşcolarilor, atât în ceea ce privește 
învățământul preșcolar, cât și în ceea ce privește dezvoltarea personală a preșcolarilor din zonă, 
având în dotare o sală de sport modernă și un bazin de înot adaptat vârstei.  

Unitatea de învățământ dispune de alimentare cu curent electric de la rețeaua municipală, 
sistemul de încălzire funcționează prin alimentare de la rețeaua centralizată a orașului. Conexiunea 
la telefon și Internet este asigurată prin contract de către RDS-RCS, iar paza și protecția clădirii 
este asigurată prin sistemul de supraveghere furnizat de către o firmă specializată. 

 

1.2. Analiza S.W.O.T. a activității 
 

1.2.1. Puncte tari (Strengths) 
 

RESURSE UMANE 
 Personal didactic calificat în proporție de 100%, cuprinzând aproape toate categoriile de 

vârstă, cu o bună pregătire metodică și științifică; 
 Ponderea cadrelor didactice titulare este de 58 %,iar a celor încadrate cu contract 

individual de muncă pe durata viabilității postului este de  9,67%; 
 12 cadre didactice, dintre care 5 debutanți, manifestă deschidere cadrelor didactice spre 

nou şi spre alternativele moderne; 
 Toate cadrele didactice din unitate au studii superioare de lungă sau scurtă durată, 

finalizate: 
 17 cadre didactice au urmat studii de masterat, dintre care 12 titulari, reprezentând un 

procent de 54,83%; 
 3 cadre didactice membre ale Corpului Național de Experți în Management Educațional, 

dintre care 2 titulari, 1 cadru didactic promovând concursul în sesiunea 2020; 
 4 cadre didactice au promovat concursul de obținere a gradației de merit, sesiunea 

2020; 
 Directorul și responsabilul GDPR formați pentru utilizarea platformelor informatice G 

Suitenecesare în crearea rețelei de informare a unității de învățământ;  
 Creșterea numărului de cadre didactice care urmează cursuri de  formare și 

perfecționare profesională; 
 Atmosferă bună de lucru, relații bune între membrii organizației școlare  
 Rezultate notabile la concursurile școlare şi proiecte locale, judeţene, naţionale; 
 Toate cadrele didactice au beneficiat în ultimul an de cursuri şi stagii de perfecţionare 

profesională; 
 Numărul mare de cereri de înscriere a copiilor de în grădiniţă; conform ultimelor modificări 

legislative cu privire la înscrierea copiilor de 2-3 ani la grădiniță, unitatea de învățământ 
poate face solicitare de aprobare a înființării unei noi grupe mici, cu limba de predare 
română, cu un efectiv de 30 de preșcolari, începând cu anul școlar 2020-2021; 

 Implicarea şi participarea cadrelor didactice la simpozioane regionale, naţionale şi 
internaţionale;  

 Există o bună delimitare a sarcinilor pentru fiecare categorie de personal; 
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 Gradul de acoperire cu personal didactic auxiliar este în proporție de 100% conform 
normării aprobate de I.S.J. Timiș pentru încadrare în costul standard per elev, cu 0,5 normă 
contabil sub normativele de încadrare cu personal didactic auxiliar 

 Există o bună comunicare internă şi externă.  
 

RESURSE MATERIALE/FINANCIARE 
 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara are personalitate juridică și 

este ordonator terțiar de credite;  
 Încadrarea unității de învățământ în bugetul de stat, alocat în baza costului 

standard/elev; 
 Local propriu cu destinație specifică; 
 Spații suficiente pentru fiecare grupă de preșcolari  în condiții normale de funcționare; 
 Realizarea achizițiilor necesare pentru acoperirea necesarului de dezinfectanți și 

aparate de sterilizare (2 lămpi UV cu trepied) în condiții de funcționare a unității de 
învățământ  pe durata stării de alertă instituită prin Decretul nr. 195/16 martie 2020 al 
Președintelui României; 

 Adaptarea spaţiului/ mediului educaţional la nivelul de învăţământ preşcolar;  
 Reabilitarea cabinetului medical al unității de învățământ, presupunând investiții în 

valoare de 50 900 lei; 
 Achiziționarea și montarea unui lift pentru transportul alimentelor calde, investiție în 

valoare de 33 850 lei, realizată din fonduri extrabugetare; 
 Dotarea unei săli de grupă cu mobilier nou în valoare de 19 350, 31 lei, capitol 

bugetar ”Obiecte de inventar”; 
 Îmbunătățirea serviciilor de telecomunicații prin contract cu RDS-RCS; 
 Crearea noului site al unității de învățământ și asigurarea serviciilor de mentenanță și 

securitate prin contract cu  S.C. Developdata Timișoara; 
 Optimizarea funcționării bazinului de înot al unității prin efectuarea  reparațiilor la 

instalația de încălzire a apei și înlocuirea caloriferelor; 
 Abilitarea zonei de SV a curții grădiniței prin crearea Parcului Senzorial CURCUBEU, 

prin proiect de finanțare cu Fundația pentru Dezvoltare și MOL România, obținut prin 
parteneriat cu Asociaţia de Părinți din Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 
Timișoara, în valoare totală de 11 402 lei;  

 Dotarea curții interioare a grădiniței cu aparate de joacă primite ca donație pentru 
grupele maghiare de la U.D.C.D.M,  prin programe parteneriale ale I.S.J. Timiș cu 
Ungaria. 

 Montarea  aparatelor de joacă primite ca donație pentru grupele maghiare de la 
U.D.C.D.M,  prin programe parteneriale ale I.S.J. Timiș cu Ungaria  și reabilitarea 
curții interioare a unității de învățământ; 

 Abilitatrea băilor și grupurilor sanitare și dotarea acestora cu dispensere profesionale 
KIMBERLY și consumabile specifice, în scopul economiei de consum.  

 Spaţiile şcolare sunt dotate cu mobilier ce respectă ORDINUL Ministerului Sănătății 
Nr. 1.955 din 18 octombrie 1995  pentru aprobarea Normelor de igiena privind unităţile 
pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor; 

 Fiecare sală de grupă este dotată cu un calculator, imprimantă pentru cadrele 
didactice şi conexiune internet, dintre care 4 unități PC nou achiziționate în acest 
semestru; 

 Instituția dispune de xeroxuri şi imprimante necesare , dintre care 2 nou achiziționate 
în acest semestru; 

 Amenajarea zonei  de la intrarea principală cu un marcaj rutier tip șotron, foarte 
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atractiv pentru preșcolari,  prin intermediul unei sponsorizări de aproximativ 
1500euro fără TVA realizată de către S.C. SEMCIR, prin intervenția  Comitetului de 
părinți de la grupa mijlocie C, condusă de către prof. Ignat   Ana și prof. Peia Oana 
Anca 

 Există televizoare, 2 videoproiectoare şi DVD player-e; 
 Este asigurat accesul la informaţii de interes public;  
 Există site-ul grădiniţei și modalităţi de promovare a ofertei educaţionale; 
 Finanțarea cursurilor de formare și perfecționare profesională  de către unitatea de 

învățământ, din bugetul local, cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara;  
 Există fonduri proprii provenite din închirierea ocazională a unor spații din grădiniță și 

din colectarea a 3,5% din impozitul pe venit prin Asociaţia de Părinți din Grădinița cu 
Program Prelungit Nr. 26 Timișoara. 

 Unitatea de învățământ dispune de un C.D.I., dotat cu  o bibliotecă proprie, ce 
cupinde minimumul necesar pentru informare. 

 Execuția operaţiunilor financiar contabile este realizată la termen . 
 

RESURSE CURRICULARE – OFERTA EDUCAȚIONALĂ 
 

 Personalizarea ofertei curriculare și completarea acesteia cu proiecte educaţionale derivate 
din programele naţionale: EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ÎN GRĂDINIŢE, ECOGRĂDINIŢA, SĂ 
CITIM PENTRU MILENIUL III, KALOKAGATHIA, DE LA JOC LA EDUCAȚIE FINANCIARĂ 
etc. 

 Abordarea integrată, creativă şi personalizată a Curriculumului pentru educație timpurie, 
aprobat prinO.M.E.N. Nr.  4.694/02.08.2019. 

 Aplicarea unor strategii moderne de învăţare; 
 Programe şcolare alternative; 
 Colaborare în elaborarea CDŞ cu profesorii psihopedagogi; 
 Existența parteneriatelor educaţionale diverse cu şcoala, părinţii şi comunitatea locală 
 Existența unei palete diversificate de activități extracurriculare și extrașcolare; 
 Consultarea părinților și a comunității în elaborarea ofertei educaționale a 

grădiniței și corelarea acesteia cu nevoile beneficiarilor direcți și indirecti  ai 
educației. 

 Oferta curriculară este adecvată contextului socio-economic și cultural actual; 
 Consultarea părinților și a comunității în elaborarea ofertei educaționale a grădini ței. 
 Abordare C.L.I.L., Content and Language Integrated Learning, la una dintre grupele 

mari; 
 Implicarea a  21 de cadre didactice în desfășurarea de activități de  cu caracter educativ  în 

sprijinul Asociației de Părinți din Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara, în cadrul Proiectului Parcul 
senzorial CURCUBEU, finalizat la 20 octombrie 2019 

 Elaborarea de materiale de sprijin pentru realizarea demersului didactic în online 
pe durata suspendării cursurilor datoartă stării de urgență instituită prin Decretul 
nr. 195/16 martie 2020 al Președintelui României și  ulterior datorată stării de 
alertă legiferată prin H.G. nr. 394 din 18 mai 2020privind declararea stării de alertă și 
măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19; 
 

RELAȚII COMUNITARE ȘI DE PARTENERIAT 
 Desfăşurarea unor proiecte de parteneriat la nivel local, judeţean, naţional; 
 Acţiuni organizate în scop educativ în echipă cu diverse instituţii; 
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 Antrenarea copiilor în concursuri cu diferite ocazii; 
 Relaţii educatoare-copii-părinţi bine dezvoltate şi prin intermediul acţiunilor şi serbărilor 
şcolare;  
 Implicarea grădiniței în proiecte educaționale la nivel local, județean, național și 
internațional, în care sunt cooptați  membri ai comunității; 
 Implicarea permanentă a părinților în activitatea grădiniței  și în actul decizional la 
nivel instituțional; 
 Încheierea și derularea unor parteneriate educaționale cu accent pe implicarea 
comunității locale; 
 Popularizarea rezultatelor obținute în cadrul proiectelor și parteneriatelor derulate 
în vederea îmbunătățirii imaginii grădiniței în comunitate  

 
1.2.2. Puncte slabe (Weaknesses) 

RESURSE UMANE 
 4 cadre didactice titulare, dintre care 1 metodist și 2  responsabili de cerc pedagogic s-

au transferat/detașat în învățământu l primar; 
 Gradul de acoperire cu personal nedidactic este de 90% conform normării aprobate de I.S.J. 

Timiș pentru încadrare în costul standard per elev și cu 12  norme personal nedidactic sub 
normativele de încadrare cu personal nedidactic (1 ingrijitor/15 preșcolari); 

 Personal nedidactic insuficient; personalul de îngrijire este mult sub nevoile unității în ceea ce 
privește realizarea tuturor sarcinilor cu privire la asistența copiilor și dezinfecția spațiilor pe 
durata pandemiei de SARS-CoV2;  

 Număr mare de copii la fiecare grupă, ceea ce împietează calității actului didactic, dar și  
calității serviciilor de sprijin acordate copiilor cu C.E.S. integrați; 

 Incapacitatea de cuprindere a tuturor copiilor din cartier în grădiniţă; 
 Neimplicarea tuturor persoanelor în dinamica schimbărilor din educaţie. 

RESURSE MATERIALE/FINANCIARE 
 Insuficiente fonduri necesare pentru realizarea în totalitate a lucrărilor de igienizare și 

reparaţii: revizie și înlocuire instalație de căldură corp central, montarea de parazăpezi ș i 
realizarea termoizolației la corpurile B și C, realizarea de abilitări pentru evitarea 
infiltrațiilor de apă pluvială între corpurile noi și corpul central etc.  

 Inexistența fondurilor pentru realizarea abilitărilor și construcțiilor necesare obținerii 
autorizației I.S.U. 

 Dubla funcţionalitate a sălilor de grupă, care împietează asigurării programului de relaxare 
pentru copiii care nu dorm; 

 Mobilier insuficient în unele săli de grupă, vestiare și în sălile de mese; 
 Insuficiența vestiarelor în corpul C, parter, sala de sport și bazin de înot. 

 
RESURSE CURRICULARE – OFERTA EDUCAȚIONALĂ 
 CDŞ se alege în funcţie de decizia majorităţii părinţilor din lista pusă la dispoziţie de cadrele 

didactice; 
 Oferta CDȘ nu satisface cerințele și nevoile tuturor părinților/comunității locale; 
 Slaba implicare cadrelor didactice în proiecte internaţionale cu finanţare externă. 
 Limite în desfășurarea demersului didactic în mediul online, parte datorate particularităților de 

vârstă și individuale alepreșcolarilor, parte datorate lacunelor în pregătirea personalului didactic 
pentru predare online. 
 

RELAȚII COMUNITARE ȘI DE PARTENERIAT 
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 Necunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, ceea ce impietează dezvoltării unor relații 
parteneriale necesare implicării în proiecte cu finanțare externă; 

 Slaba disponibilitate a unor instituții de a sprijini unităţile preşcolare;  
 Insuficient de bine dezvoltate parteneriate cu  O.N.G.-urile locale.  
 Numărul mic de părinți care  se implică în activitatea grădiniței, prin voluntariat sau nu; 
 Numărul mic de părinți care completează declarația 230 în favoarea Grădiniței P.P. Nr. 

26 Timișoara;  
 Contactarea unor reprezentanți ai comunității se realizează greu;  
 Disponibilitate redusă a membrilor comunității privind participarea la diferite acțiuni ale 

instituției; 
 Sincope în relațiile de parteneriat cu instituțiile locale . 

 
1.2.3. Oportunități  (Opportunities) 

RESURSE UMANE 
 Implicarea unor cadre didactice în proiecte educative promovate la nivel naţional şi care 

sunt formatori naţionali pe anumite programe precum: ECOGRĂDINIŢA, EDUCAŢIA DE GEN, 
EDUCAŢIE INCLUZIVĂ, SĂ CITIM PENTRU MILENIUL III etc. 

 2 cadre didactice membre ale corpului de metodişti şi ale Consiliului Consultativ de  
Specialitate 

 Organizarea unor schimburi de experienţă cu educatoarele din oraş, judeţ şi din ţară; 
 Întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara programului de lucru care să 

conducă la creşterea coeziunii grupului; 
 Întâlniri frecvente cadre didactice – părinţi – copii; 
 Oferta largă privind cursurile de formare şi perfecţionare organizate de CCD, 

universităţi și alte instituții abilitate. 
 
 

RESURSE MATERIALE/FINANCIARE 
 Preocuparea conducerii unității pentru dezvoltarea bazei materiale;  
 Atragerea de fonduri extrabugetare prin implicarea societăţilor comerciale şi a 

agenţilor economici în viaţa grădiniţei; 
 Sprijinul financiar și donațiile obținute de către Asociația de Părinți din Grădinița cu 

Program Prelungit Nr. 26 Timișoara. 
 

RESURSE CURRICULARE – OFERTA EDUCAȚIONALĂ 
 Aprobarea Curriculumului pentru Educație timpurie, prin OMEN 4694/2 august 

2019, ceea ce deschide o nouă perspectivă asupra accentelor educaționale în 
educația timpurie și demersul didactic aplicat; 

 Identificarea oportunităţilor de formare a cadrelor didactice =˃ CDŞ va permite valorificarea 
abilităţilor individuale, inclusiv studiul limbilor străine și predare online; 

 Baza materială a unității de învățământ permite desfășurarea unor programe opționale cu 
caracter sportiv, sub îndrumarea unor cadre specializate (instructori, antrenori);  

 Participanți la concursuri locale şi judeţene; 
 Interes pentru autoperfecţionare şi implicare în proiecte europene. 

RELAȚII COMUNITARE ȘI DE PARTENERIAT 
 Activități de voluntariat ale cadrelor didactice în conceperea de proiecte în sprijinul Asociației de 

Părinți din Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara; 
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 Implicarea Asociației de Părinți din Grădinița P.P. Nr. 26 în proiecte cu finanțare și activități de 
voluntariat pentru dotarea unității de învățământ preșcolar; 

 Implicarea mai activă a părinţilor în activităţile curriculare şi extracurriculare; 
 Popularizarea acţiunilor desfăşurate în cadrul unităţii în comunitate, pe site-ul unității sau în 

mass-mdia online; 
 Disponibilitatea şi responsabilizarea unor instituţii de a veni în sprijinul unităţii şcolare. 
 

1.2.4. Amenințări  (Threats) 
RESURSE UMANE 

 Migrarea cadrelor didactice cu experiență și dublă calificare spre  segmentul 
învățământului primar, prin transfer; 

 Scăderea gradului de implicare a personalului nedidactic în activitatea grădiniței, datorită 
salariilor mici; 

 Prăsirea unităţii de către personalul nedidactic în favoarea unor domenii de activitate mai 
bine plătite, de cele mai multe ori pentru  locuri de muncă în străinătate.  
 

RESURSE MATERIALE/FINANCIARE 
 Restricţionarea bugetului unităţii de învăţământ în baza costului standard/elev începând cu anul 

2012, care poate deveni insuficient pentru acoperirea cheltuielilor salariale, în condițiile în care 
cea mai mare parte a cadrelor didactice au studii superioare, vechime peste 25 de ani, grad 
didactic I și gradații de merit; 

 Rata inflaţiei determină neîncadrarea lucrărilor în sumele alocate; 
 Legea sponsorizării nu vine în sprijinul instituţiilor de învăţământ; 
 Degradarea spaţiilor şcolare datorită fondurilor băneşti limitate alocate pentru întreţinere. 

 
RESURSE CURRICULARE – OFERTA EDUCAȚIONALĂ 
 Cadrul normativ națonal cu privire la programul de desfășurare a cursurilor opționale externe și 

baza materială existentă nu permite soluționarea tuturor solicitărilor beneficiarilor indirecți cu 
privire la cursurile de înot, gimnastică, karate sau dans sportiv; 

 Dezinteres pentru cursuri parcurgerea de către cadrele didactice a mai multor cursuri de formare 
și perfecționare, conform propriilor nevoi de dezvoltare profesională,   datorită taxelor, dat fiind 
faptul că unitatea de învățământ are buget limitat pentru susținerea financiară a acestor activități. 

 Unele cadre didactice își mențin oferta de CDS timp îndelungat, ani la rând, ceea ce poate 
conduce la dezinteres și dezaprobare din partea beneficiarilor indirecți. 
 

RELAȚII COMUNITARE ȘI DE PARTENERIAT 
 Timpul limitat al părinţilor și programul de  lucru al acestora poate conduce la slaba implicare a 

acestora în viaţa şi activitatea copiilor; 
 Organizarea defectuoasă a activităţilor de parteneriat poate conduce la diminuarea sau chiar 

inversarea efectelor scontate; 
 Instabilitate la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere. 
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1.3. Analiza P.E.S.T.E.L 
 
P(POLITIC) 
Din punctul de vedere al politicilor educaţionale, România a avansat pe calea unei reforme 

coerente şi complexe în învăţământ. Legislaţia sprijină dezvoltarea învăţământului şi s-au alocat 
numeroase fonduri. Într-un context mai larg, România, prin aderarea la Uniunea Europeană, 
intensifică colaborările la nivel internaţional şi abordările globale ale învăţării. Pe de altă parte, 
recent Uniunea Europeană a decis să schimbe politica în domeniul ICT (tehnologiilor informatice şi 
de comunicaţie), recunoscând decalajul faţă de USA şi hotărând la reuniunea de la Lisabona să 
dezvolte în următorii ani Internetul şi să faciliteze instituţiilor şcolare accesul la Internet. Contextul 
politic intern şi internaţional din domeniul educaţiei este, deci, favorabil dezvoltării şcolii, pe liniile ei 
deja tradiţionale (tehnologii informaţionale şi de comunicaţie, limbi moderne, parteneriate interne şi 
externe). 

Aprobarea Curriculumului pentru educație timpurie constituie un pas important spre o nouă 
perioadă de evoluție în ceea ce privește acest segment de vârstă, însă impedimentele de natură 
finaciară, limitarea finanțării de către stat la costul standard/elev, problemele de infrastructură 
împietează implementării optime a acestuia. 

Politica educaţională propusă de Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara este în 
concordanţă cu politica educaţională naţională. Astfel, în contextul evenimentelor la nivel mondial 
care au marcat politicile pentru dezvoltarea timpurie a copilului, România a aderat/adoptat o serie 
de documente legislative care definesc contextul educaţiei timpurii, şi anume: 

 Convenţia cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite la 20.11.1989, la New York şi ratificată de România prin Legea 
19/1990, republicată; 

 Declaraţia Conferinţei Mondiale de la Jomtiem, adoptată în 1990, referitoare la 
Educaţia pentru toţi, care subliniază faptul că învăţarea începe de la naştere şi care aduce în prim 
plan necesitatea de servicii care integrează domeniile sănătăţii, al nutriţiei şi al igienei cu 
dezvoltarea cognitivă şi emoţională a copilului ; 

 Declaraţia de la Salamanca, adoptată în 1994, cu privire la realizarea şcolii de tip 
incluziv, la accesibilitate, participare şi calitate în contextul unei educaţii pentru toţi ; 

 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, reiterată în cadrul Summit-ului Mondial de 
la New York, din 2015, respectiv: eradicarea sărăciei extreme şi a foametei, asigurarea unei vieţi 
sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă, garantarea unei educaţii de calitate şi 
promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi, promovarea educaţiei de gen, 
reducerea mortalităţii infantile etc; 

 Mişcarea Globală pentru Copii, care repune în atenţia tuturor (guverne, opinie 
publică) zece imperative printre care: eliminarea excluziunii sociale şi discriminării sub orice formă a 
copiilor, respectarea drepturilor copiilor, asigurarea, pentru toţi copii, a unui start bun în viaţă, 
stoparea exploatării copiilor, accesul la educaţie al tuturor copiilor, băieţi sau fete, lupta împotriva 
HIV/SIDA, drepturilor copiilor şi tinerilor la exprimare şi la participare la luarea deciziilor care îi 
privesc, protejarea copiilor de războaie, protejarea pământului şi, nu în ultimul rând, lupta împotriva 
sărăciei, prin investirea în copii; 

 Comunicarea Comisiei Europene și Concluziile Consiliului Uniunii Europene privind 
educația și îngrijirea timpurie: Să oferim copiilor noștri cel mai bun start pentru lumea de mâine 
(2011/C/175/03) 

 Recomandarea Consiliului privind sisteme de înaltă clitate de educație și îngrijire a 
copiilor preșcolari (22 mai 2019); 

mailto:gradinitapp26timisoara@yahoo.com


 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________ 
Str. Teiului, Nr. 3, 300659 
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMÂNIA 
Tel. +40 0256 226 307, Fax. +40  0256 222 717 
E – mail: gradinitapp26timisoara@yahoo.com 

13 
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIȘ 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIȘOARA 

 Convenţia privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţământului (UNESCO 
1960); 

 Strategia Europa 2020, adoptată în cadrul Consiliului European din 17 iunie 2010; 

 Strategia națională privind reducerea părăsirii timpurii a școlii (HG Nr. 417/2015); 

 Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei (HG 383/2015); 

 Strategia Naţională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului (2014-
2020) (HG 1113/2014); 

 Strategia guvernamentală în domeniul protecţiei copilului în dificultate (2014-2020) şi 
a Planul Operaţional pentru implementarea Strategia guvernamentală în domeniul protecţiei 
copilului în dificultate (2014-2016) (HG 1113/2014); 

 Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând 
minorității rrome pentru perioada 2014-2020 (HG 18/14.01.2015); 

 Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții 2015-2020 (HG 418/2015); 

 Strategia națională pentru dezvoltare durabilă – Orizonturi 2013-2020-2030; 

 LEGEA Nr, 1/05.01.2011- Legea Educației Naționale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului Nr. 75/2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 Hotărârea Guvernului Nr. 1.113 din 12 decembrie 2014 pentru aprobarea Strategiei 
Guvernamentale în domeniul protecţiei copilului în dificultate (2014-2020) şi a Planului Operaţional 
pentru implementarea Strategiei guvernamentale în domeniul protecţiei copilului în dificultate 
(2014-2016); 

 Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

 Strategia Naţională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului (2014-
2020) 

La nivel județean, Inspectoratul Școlar Județean Timiș promovează ca direcții de acțiue în 
domeniul politicilor educaționale următoarele: 

 Asigurarea transparenţei decizionale. 

 Promovarea unui învățământ deschis, performant și eficient. 

 Suținerea participării educabililor și educatorilor la actul educațional, în spiritul 
incluziunii, democrației și echității. 

 Îmbunătăţirea tranziţiei de la învăţământul gimnazial la învăţământul liceal şi 
profesional. 

 Îmbunătăţirea managementului şcolar preuniversitar la nivelul judeţului Timiş. 

 Eficientizarea managementului inspecției școlare la nivelul inspectoratului 
școlar. 

 Ameliorarea rezultatelor școlare și a celor obținute la examenele naționale. 

 Dezvoltarea resursei umane prin oferirea de programe adecvate nevoilor de 
formare ale cadrelor didactice, ale managerilor de instituții de învățământ și ale angajaților 
Inspectoratului Școlar Județean Timiș. 

 Asigurarea condițiilor optime privind siguranța elevilor în școlile județului. 

 Sprijinirea participării la programele europene de mobilitate. 

 Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii. 
De asemenea, în grădiniţă există şi au fost studiate documentele curriculare de bază: Planul 

cadru, Curriculum pentru educație timpurie și Suportul pentru explicitare și înțelegerea 
Curriculumului pentru educație timpurie, a Scrisorii metodice pentru anul școlar 2019-2020, 
învățământ preșcolar 
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 Oferta CDS ţine cont de cerinţele părinţilor şi are în vedere posibilităţile grădiniţei. Există o 
politică la nivelul comunităţii locale de îmbunătăţirea a bazei materiale a grădiniţei. 

Procesul de reformă din ţara noastră, în desfăşurare şi în învăţământul preuniversitar, a 
determinat colectivul grădiniţei să realizeze o ofertă educaţională şi curriculară adaptată cerinţelor 
beneficiarilor educației. 

Politica educaţională este centrată pe dezvoltarea unor dimensiuni și competențe specifice 
care să conducă la adaptarea şi integrarea cu succes a copiilor în școală,   ţinându-se cont de 
particularităţile individuale şi de vârstă ale acestora. 

Oferta politică în domeniul educaţiei este focalizată asupra următoarelor obiective prioritare: 
-  Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor de educaţie şi de formare profesională, 
- Facilitarea accesului tuturor la sistemele de educaţie şi formare profesională şi 

deschiderea acestora spre societate; 
-  Schimbarea majoră de paradigmă a învăţământului preuniversitar, de la educaţia 

timpurie la cea post obligatorie, de la gestionarea resurselor umane la eficientizarea exerciţiului 
financiar descentralizat; 

-  Reforma educaţiei timpurii şi dezvoltarea instituţională a educaţiei pe tot parcursul 
vieţii; 

-  Adaptabilitatea la schimbarea circumstanţelor şi la nevoile individuale ale elevilor, 
preponderant ale celor proveniţi din grupuri dezavantajate/din grupuri minoritare; 
-  Acces sporit şi egal la educaţie prin reconstrucţia învăţământului din mediul rural; 
-  Combinarea eficientă a educaţiei de elită cu educaţia generală; 
-  Informarea partenerilor strategici şi a comunităţii educaţionale. 

 
E(ECONOMIC) 
Timişoara, al treilea mare oraş al României, este un important centru istoric, social şi 

cultural, fiind locul în care şi-au lăsat amprenta numeroase culturi şi civilizaţii. 
Forbes Best Cities 2018 plasează Timișoara pe locul 2 în clasamentul general. 
Internet gratuit în Centrul istoric și în unele mijloace de transport este unul dintre proiectele 

de Smart City ale Timișoarei, costurile fiind suportate de Orange și Continental. Semnat în iulie 
2018, contractul este valabil timp de trei ani. Un alt proiect este Smart Parking-ul de la Modex, 
Parcarea I Huniade, respectiv, printr-o aplicație, șoferii află dacă mai au locuri de parcare în zonă și 
pot plăti costul parcării. Lansat în octombrie 2016,  printr-un parteneriat cu ZTE, proiectul se dorește 
să fie extins în întregul oraș, au anunțat reprezentanții Municipalității. În prezent doar 90 de locuri de 
parcare sunt în aplicație    dintr-un potențial de 11.000 de locuri, deși orașul dispune de aproximativ 
64.000 de locuri de parcare. 

Dar, în ciuda intențiilor bune, orașul de pe Bega nu excelează încă la capitolul Smart City, 
cel mai important atu rămânând amplasarea și infrastructura. Localizată în partea de sud-est a 
Bazinului Panonic, Timişoara beneficiază de faptul că se află pe traseul a două culoare ale rețelei 
europene de transport TEN-T: Rin – Dunăre şi Orient – Mediterana de Est. Rutier, reţeaua TEN-T 
de bază se suprapune traseului autostrăzii A1 (Bucureşti – Piteşti – Sibiu – Timişoara – Nădlac). 
Aflată în construcție, aceasta va deveni o importantă axă de transport regională, deoarece, odată 
terminată, va asigura o mai bună conectivitate a orașului atât cu Bucureştiul, cât şi cu Europa 
Centrală, prin Ungaria. De asemenea, municipiul este traversat de două drumuri europene – unul 
principal, E70 Serbia (Moraviţa – Timişoara – Craiova – Bucureşti), şi unul secundar, E671 (Arad – 
Timişoara). 

Feroviar, reţeaua TEN-T de bază suprapune magistralei principale 900 Timişoara – Băile 
Herculane magistrala secundară 217 Timişoara – Arad şi magistrala secundară 922 Timişoara – 
Moraviţa. Cu patru staţii feroviare – Timişoara Nord, Timişoara Est, Timişoara Sud şi Timişoara 
Vest, orașul de pe malul Begăi este cel mai important nod de cale ferată din Vestul ţării. Orașul 
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poate deveni nod regional. La finele lunii martie, primul tren al Eurorail Serbia, parte a grupului 
românesc Grampet Group, a început să circule pe distanța Stamora Moravița – Pancevo și retur. 
Acesta este primul operator privat din Serbia care desfășoară o astfel de activitate la noi. 

În completare, Aeroportul Timişoara asigură atât curse regulate, cât şi curse charter de 
pasageri şi marfă, legând Timişoara de Bucureşti şi de alte oraşe importante: München, Roma, 
Dortmund, Barcelona, Madrid, Paris, Londra, Bruxelles, Milano şi altele. Anul trecut, traficul de pe 
acesta a crescut cu 47%, față de anul anterior, până la 1,7 milioane de pasageri, clasându-se pe 
locul 3, după Aeroportul Henri Coandă (Otopeni) și cel din Cluj-Napoca. Creșterea s-a datorat 
curselor low cost, ceea ce reflectă potențialul de extindere. 

Alt atu îl reprezintă structura spațială tradițională. Bazată pe un model radial de dezvoltare, 
aceasta este consolidată printr-o serie de inele concentrice, dispunând încă de terenuri care au 
potențialul unor proiecte de regenerare și de dezvoltare semnificative: zone industriale complet sau 
parțial abandonate, aflate în apropierea centrului orașului; arii cu o infrastructură feroviară 
substanțială, care include gări, triaje, depouri și depozite, multe dintre acestea fiind insuficient 
exploatate; blocuri rezidențiale mari, cu puține facilități comunitare și acces slab la servicii. 

În aceste condiții, în ultimii 15 ani, în Timișoara s-au dezvoltat puternic businessurile de 
producție și industrie. Numărul de firme cu participare străină reprezintă peste 70% din totalul 
firmelor, majoritatea fiind din spațiul germanofil. Unul dintre cei mai mari angajatori din județ și unul 
dintre cele mai importante businessuri este producătorul de cauciucuri Continental Automotive 
Products, completat de Hella România, producător de componente auto, de Delphi Packard 
Romania, producător de echipamente electrice și electronice pentru industria auto, de TRW 
Automotive Safety Systems, de Valeo Lighting Injection și de producătorul de carne Smithfield 
România. 

În Topul 500 Forbes al celor mai valoroase companii românești 2017, care ia în calcul datele 
din 2016, cel mai valoros business din județul Timiș era producătorul de vin Cramele Recaș, 
controlat de Gheorghe Mihai Iova, care a obținut un profit de 29 de milioane de lei, la o cifră de 
afaceri de 120 de milioane de lei, cu 103 angajați. Acesta era secondat de fabrica de aparate 
electronice de măsurat AEM Timișoara, controlat de Claudiu Nicolae Rădulescu, care a obținut un 
profit de 9 milioane de lei, la afaceri de 327 de milioane de lei, cu 1.554 de angajați. Pe locul 3 s-a 
clasat producătorul și retailerul de mobilier Rus Savitar, cu un profit de 20,6 milioane de lei, la 
afaceri de 128,6 milioane de lei, cu 663 de angajați. În total, în topul Forbes s-au clasat 15 
companii, care cumulau o cifră de afaceri de 2 miliarde de lei, un profit de aproape 238 de milioane 
de lei și 5.900 de angajați. 

Efervescența businessului se vede și din proiectele imobiliare anunțate. Stocul total de spații 
de birouri este estimat să crească cu 58%, anul acesta, față de anul trecut, până la 200.800 de 
metri pătrați, reiese din datele Colliers International Romania. Rata de neocupare era de 3%, la 
finalul anului trecut, fiind extrem de scăzută, la o chirie medie lunară de 12 euro/metri pătrați, pentru 
spațiile de calitate. 

„Timișoara rămâne o alternativă interesantă datorită combinației de oportunități. În primul 
rând, apropierea de infrastructura țării vecine, a Ungariei, înseamnă că a atras destul de multă 
atenție pe segmentul industrial (șomajul în rândul celor cu un nivel de pregătire redus este constant 
la niveluri scăzute). Pe de altă parte, în clasamentul Ministerului Educației privind universitățile 
naționale, Timișoara a avut trei universități în Top 20, cât Cluj-Napoca și Iași și la mustață în spatele 
Bucureștiului, care avea patru. Universitatea Politehnică Timișoara ocupă locul al doilea în țară, în 
urma celei din Capitală, evidențiind, din nou, abilitățile destul de bune ale angajaților la care pot 
apela angajatorii. Rata de neocupare pe birouri a rămas la doar 3%, până la sfârșitul anului 2017, 
deși ar trebui să crească în mod constant, având cea mai mare suprafață care urmează să fie 
livrată dintre orașele regionale majore (în special datorită proiectului Openville, una dintre cele mai 
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mari scheme cu utilizare mixtă din România, dar și altor proiecte mari cum ar fi birourile Isho, Bega 
Business Park sau Vox Technology Park)”, se subliniază într-un raport de piață al Colliers. 

Din punct de vedere economic, se remarcă un anumit grad de autonomie a grădiniţelor, 
respectiv a întregului învăţământ preuniversitar românesc, ceea ce duce la creşterea răspunderii 
manageriale, raportată la dezvoltarea instituţională, în funcţie de nevoile comunităţii. 

Prin descentralizarea financiară, în anul 2011, grădiniţele intră într-o relaţie nouă cu 
autorităţile locale. Financiar, ne subordonăm Primăriei, iar fondurile alocate sunt, în general, 
insuficiente pentru dotări. 

Menţinerea localului în stare de funcţionare la standarde moderne, realizarea abilitărilor 
necesare pentru obținerea autorizației ISU, procurarea materialelor igienice şi de întreţinere 
constituie câteva dintre problemele majore cu care ne confruntăm, încercând să le rezolvăm prin 
participarea voluntară a părinţilor, instituţiilor private şi ONG-urilor pentru funcţionarea grădiniţei în 
condiţii optime. 

 
S(SOCIAL) 
Dintre marile orașe, Timișoara este cel mai aglomerat pe piața de retail, cu 694 de metri 

pătrați la 1.000 de locuitori, suprafața totală fiind de 222.000 de metri pătrați, potrivit unui studiu al 
Cushman & Wakefield Echinox. 

„Cea mai mare piață rezidențială din zona de vest a țării reprezintă, totodată, și a doua 
piață regională, după Cluj-Napoca, care depășeste pragul de 3.000 de locuințe livrate anual. 
Acest fapt se datorează în primul rând dezvoltării rezidențiale vertiginoase din două zone 
limitrofe orașului, Dumbrăvița și Giroc, zone în care în fiecare dintre ele se livrează anual 
aproape 1.000 de noi locuințe. Anul în curs, dar și 2019-2020 se vor concretiza printr-un 
număr mai ridicat de unități rezidențiale care se vor finaliza în interiorul orașului, segmentul 
middle market urmând să cunoască o creștere semnificativă, într-un context în care rata 
Șomajului este de sub 1% și sectoarele automotive și IT înregistrează creșteri importante”, 
se precizează într-un raport al Coldwell Banker Affiliates of Romania. 

Șomajul din oraș este al doilea cel mai redus din România, doar județul Ilfov având mai 
puțin de-atât. În plus, spre deosebire de majoritatea județelor din țară, balanța comercială a orașului 
este, de obicei, pozitivă, unele dintre multinaționale exportând majoritatea producției. 

Oraşul Timişoara a înregistrat la recensământul din anul 2002 un număr de 317660 de 
locuitori, pentru ca în anul 2011, numărul acestora să ajungă la 319.279, iar în anul 2017, la 331004 
locuitori iar densitatea populaţiei de 2.622 locuitori/km2. Se înregistrează, astfel un uşor progres 
demografic. 

Din totalul populaţiei 85,52% sunt români. Cele mai importante comunităţi etnice sunt cele 
maghiare (aprox 7,5%), germane (2,25%) şi sârbe. De remarcat este că la Timişoara în ultimii ani, 
datorită creşterii economice a apărut şi o importantă comunitate de oameni de afaceri, care însă nu 
figurează în statisticile oficiale. Dintre aceştia se remarcă în primul rând italienii și chinezii, cei mai 
numeroşi investitori străini prezenţi aici. Alte două comunităţi în creştere sunt cea slovacă şi 
ucraineană, care beneficiază şi de predare în limba maternă în unele unităţi de învăţământ 
preuniversitar. 

Aşadar, populaţia preşcolară înregistrează o creştere lentă, dar continuă, cu o dinamică 
demografică relativ echilibrată. În Timişoara există un număr de 40 de grădiniţe cu program normal 
şi program prelungit. Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 26 este situată pe strada Teiului  nr. 3, fiind 
menită să satisfacă nevoile sociale şi de educaţie a copiilor preşcolari din Calea Circumvalaţiunii. 
Cutoate acestea există un procent mare de preșcolari înscriși, care au domiciliul în zona rurală, 
limitrofă Timișoarei, dar unde sunt cartiere de locuințe rezidențiale. 
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Mediul social și cultural din care provin copiii: 
 Părinți cu studii superioare: 655 
 Părinți  cu studii medii: 209 
 Părinți cu studii generale (8 clase absolvite): 10 
 Structura etnică a preșcolarilor în anul şcolar 2019-2020: 

 Română - 399 
 Maghiară -35 
 Germană - 4 
 Sârbă – 4 
 Alte etnii – 3 

 Apartenența religioasă a preșcolarilor în anul şcolar 2019-2020: 
 Religie ortodoxă – 411 
 Religie catolică – 24 
 Religie greco-catolică- 2 
 Alte religii - 10 

 Copii cu cerințe educaționale speciale: 5 
 
T(TEHNOLOGIC) 
Viteza schimbării contextelor tehnologice cere şi din partea şcolii o trecere de la ideea 

instruirii şi educaţiei pentru o anumită profesiune la o formă complexă de instruire dinamică bazată 
pe ideea învăţării continue (forme de educaţie pentru adulţi, învăţământ la distanţă, forme de 
educaţie modulară) 

În ultimii ani, atât baza materială, cât şi condiţiile de muncă şi pregătire a personalului angajat, 
condiţiile igienico-sanitare, au fost mult îmbunătăţite (la standarde europene) ceea ce a dus la 
performanțe în activitatea grădiniței. Sub aspect tehnologic, dispunem de resurse medii pentru 
desfăşurarea procesului instructiv - educativ în condiţii optime, impunându - se şi reînnoirea bazei 
didactico - materiale în funcţie de cerinţele programei actuale de învăţământ (amenajarea centrelor 
de relaxare din sălile de grupă, aparatură audio-video, conectarea la internet şi TV prin cablu) 
pentru asigurarea calităţii învăţământului preşcolar. 

Prin pregătirea asigurată de cadrele didactice din grădiniţă, preşcolarii de azi, viitorii 
şcolari/specialişti de mâine vor fi capabili să practice activităţi competitive, cu tehnologii avansate, la 
nivel calitativ ridicat. Acest fenomen de relansare tehnologică nu este posibil decât respectând 
proverbul „omul sfinţeşte locul” şi se realizează cu oameni bine pregătiţi, instruiţi în instituţii de 
învăţământ care funcţionează pe principii realiste şi eficiente. 

Nu se poate să rămânem tributarii unor tehnologii învechite, mai ales că în viitorul nu prea 
îndepărtat vor pătrunde şi în ţara noastră tehnologii de vârf, pentru care însă trebuie să avem deja 
specialişti bine pregătiţi. Se observă că marile companii nu investesc şi nu construiesc decât acolo 
unde se constată că se dispune de o forţă de muncă deja capabilă să lucreze. Pe viitor, se impune 
dotarea cu calculatoare, atât pentru cadrele didactice cât şi pentru părinţi. 

Mijloacele audio-vizuale din dotare sunt insuficiente numărului de copii existenţi. Există în 
grădiniţă grupe care desfăşoară activităţi de iniţiere în folosirea calculatorului. Se observă interesul 
cadrelor didactice pentru obţinerea de mijloace audio-vizuale şi calculatoare, în vederea folosirii 
acestora în activităţile desfăşurate cu preşcolarii. 

 În grădiniţă există conexiune la Internet pentru cadrele didactice, fiecare sală de grupă 
dispune de un modem conectat la WI-FI. În unitatea noastră s-a realizat dotarea cu calculatoare, 
astfel că fiecare grupă beneficiază de un calculator conectat la Internet. Există soft-uri educaţionale 
pentru aplicarea curriculumului preşcolar, pentru diferite domenii de activitate/ disciplină. 
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E(ECOLOGIC) 
 

  Creşterea importanţei aplicării legislaţiei de mediu şi a protecţiei ecosistemelor va duce la 
necesitatea unor noi investiţii ale Primăriei Municipiului Timișoara în vederea protecţiei mediului în 
următoarea perioadă de timp (realizarea unei staţii de epurare, organizarea competitivă, la standard 
europene, a colectării selective a deșeurilor etc.).   Asimilarea principiului „poluatorul plăteşte” duce 
la o analiza mai atentă a dezvoltării organizaţiilor mai ales în cazul în care această dezvoltare 
conduce la o poluare a mediului înconjurător. 
 În acest context, Grădinița P.P. Nr.26 Timișoara are în atenție, atât prin oferta de 
programe/proiecte educaționale, cât și prin modul în care își desfășoară  întreaga activitate, 
educarea comunității în spiritul protecției mediului, dezvoltând comportamente ecologice. 
Amenajarea Parcului Senzorial CURCUBEU,  cu destinație specială activități senzoriale și de 
educație ecologică este o dovadă în acest sens. 

  
 L(LEGISLATIV) 
 

Astfel, în contextul evenimentelor la nivel mondial care au marcat politicile pentru 
dezvoltarea timpurie a copilului, România a aderat/adoptat o serie de documente legislative care 
definesc contextul educaţiei timpurii, şi anume : 

 Convenţia cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite la 20.11.1989, la New York şi ratificată de România prin Legea 19/1990, 
republicată ; 

 Declaraţia Conferinţei Mondiale de la Jomtiem, adoptată în 1990, referitoare la Educaţia pentru 
toţi, care subliniază faptul că învăţarea începe de la naştere şi care aduce în prim plan 
necesitatea de servicii care integrează domeniile sănătăţii, al nutriţiei şi al igienei cu dezvoltarea 
cognitivă şi emoţională a copilului ; 

 Declaraţia de la Salamanca, adoptată în 1994, cu privire la realizarea şcolii de tip incluziv, la 
accesibilitate, participare şi calitate în contextul unei educaţii pentru toţi ; 

 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, reiterată în cadrul Summit-ului Mondial de la New 
York, din 2015, respectiv: eradicarea sărăciei extreme şi a foametei, asigurarea unei vieţi 
sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă, garantarea unei educaţii de calitate şi 
promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi, promovarea educaţiei de 
gen, reducerea mortalităţii infantile etc; 

 Mişcarea Globală pentru Copii, care repune în atenţia tuturor (guverne, opinie publică) zece 
imperative printre care: eliminarea excluziunii sociale şi discriminării sub orice formă a copiilor, 
respectarea drepturilor copiilor, asigurarea, pentru toţi copii, a unui start bun în viaţă, stoparea 
exploatării copiilor, accesul la educaţie al tuturor copiilor, băieţi sau fete, lupta împotriva 
HIV/SIDA, drepturilor copiilor şi tinerilor la exprimare şi la participare la luarea deciziilor care îi 
privesc, protejarea copiilor de războaie, protejarea pământului şi, nu în ultimul rând, lupta 
împotriva sărăciei, prin investirea în copii; 

 Convenţia privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţământului (UNESCO 1960); 

 Legea Nr. 1/ 05.01.2011- Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu  modificările și 
completările ulterioare; 

 Legea  Nr. 263/2007 privind organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Legea nr. 35 / 2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, modificată și 
completată prin Legea 29/2010; 
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 Hotărârea Guvernului României Nr. 1252/12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de 
organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 
publice 

 Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar 
preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare 2018 

 Ordonanța de Urgență nr. 111/2010, privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea 
copiilor actualizată prin:  OUG 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative și 
OUG 55/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor. 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat  
prin Ordinul M.E.N.C.Ș. Nr. 5079/2016,  cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordin M.E.N.C.Ș Nr. 3851/17.05.2010 cu privire la aprobarea Reperelor Fundamentale în 
Învățarea și Dezvoltarea Timpurie a copilului de la naștere la 7 ani 

 Ordin M.E.N.C.Ș Nr. 4688/29.06.2012 privind aprobarea Ghidului general - Calitate în școala 
din România prin standarde și standarde de referință, a cerințelor minimale pentru serviciile 
educaționale, respectiv a standardelor specifice de calitate pentru învățământul preuniversitar 

 O.M.E.N 4694/02.08.2019 privind aprobarea Curriculumului pentru educație timpurie 

 OMEN 3191-20.02.2019 privind aprobarea structurii anului scolar 2019-2020; 

 Hotărârea Guvernului Nr. 1.113 din 12 decembrie 2014 pentru aprobarea Strategiei 
Guvernamentale în domeniul protecţiei copilului în dificultate (2014-2020) şi a Planului 
Operaţional pentru implementarea Strategiei guvernamentale în domeniul protecţiei copilului în 
dificultate (2014-2016); 

 Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

 Strategia Naţională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului (2014-2020) 

 Ordonanța de Urgență nr. 111/2010, privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea 
copiilor actualizată prin:  OUG 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative și 
OUG 55/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor. 

 Strategia pentru educaţia timpurie 2017-2018, aflată în curs de revizuire (ca parte a Cadrului 
unitar pentru monitorizarea şi evaluarea implementării strategiilor din educaţie, 
Metodologia de monitorizare și evaluare și instrumentele necesare pentru derularea 
activităţii de MEN, respectiv Studiul privind evaluarea politicilor publice în domeniul  
educației timpurii (SABER early childhood), emise de Banca Mondială 

 Legea nr. 35 / 2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, modificată și 
completată prin Legea 29/2010; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat  
prin Ordinul M.E.N.C.Ș. Nr. 5079/2016, cu modificările și completările ulterioare 

 Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului Nr. 75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei; 

 Ordin M.E.N.C.Ș Nr. 3851/17.05.2010 cu privire la aprobarea Reperelor Fundamentale în 
Învățarea și Dezvoltarea Timpurie a copilului de la naștere la 7 ani 

 Hotărârea Guvernului României Nr. 1252/12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de 
organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, cu 
modificările și completările ulterioare 
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 Ordin M.E.N.C.Ș Nr. 4688/29.06.2012 privind aprobarea Ghidului general - Calitate în școala 
din România prin standarde și standarde de referință, a cerințelor minimale pentru serviciile 
educaționale, respectiv a standardelor specifice de calitate pentru învățământul preuniversitar 

 Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 
publice 

 Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar 
preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare 2018 

 O.M.E.N 5233/01.09.2008 privind aprobarea Curriculumului pentru învăţământ preşcolar 

 Ordin M.E.C.T.S. Nr. 3220/19.02.2018, privind structura anului şcolar 2018/2019. 
Reactualizarea şi  restructurarea curriculumului naţional pentru educaţia timpurie în baza 

căruia învățământul preșcolar își desfășoară activitatea începând cu anul școlar  2019-2020, are la 
bază mai multe argumente: 

 - necesitatea corelării cu prevederi și recomandări din documente promovate la nivel 
European, cu impact și cu implicaţii semnificative, cum ar fi: Recomandarea Parlamentului 
European și a Consiliului Uniunii Europene privind competentele-cheie din perspectiva învăţării pe 
parcursul întregii vieţi (2006/962/EC); Comunicarea Comisiei Europene și Concluziile Consiliului 
Uniunii Europene privind educația și îngrijirea timpurie: Să oferim copiilor noștri cel mai bun start 
pentru lumea de mâine (2011/C/175/03), A Quality Framework for Early Childhood Education and 
Care – Raportul Grupului de Lucru pentru Educație și Îngrijire Timpurie de la nivelul Comisiei 
Europene (2014), Recomandare a Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educație și 
îngrijire a copiilor preșcolari (mai 2018) etc. 

 - corelarea cu schimbările inițiate la niveluri învățământului preuniversitar, pentru 
construirea unei concepţii curriculare unitare şi coerente, având ca referinţă competenţele cheie 
care determină profilul de formare al elevului, definite la nivel european şi statuate de Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011  

- corelarea permanentă cu legislaţia în vigoare, îndeosebi cu prevederile care vizează 
domeniul educaţiei timpurii din: Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și 
completările ulterioare, Legea nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, 
cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea de Guvern nr.1252/2012 de aprobare a 
Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor servicii de educație timpurie 
antepreșcolară;  

- atingerea ţintelor și/sau implementarea unor măsuri din strategiile europene și naţionale de 
referinţă pentru domeniul educaţiei, respectiv: Strategia Europa 2020, Strategia naţională privind 
reducerea părăsirii timpurii a școlii (HG nr.417/2015), Strategia națională privind incluziunea socială 
şi reducerea sărăciei (HG nr.383/2015); Strategia națională pentru protecția și promovarea 
drepturilor copilului (HG                                                              nr.1113/2014); Strategia Guvernului 
României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2014-2020 
(HG 18/14.01.2015); Strategia națională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015 - 2020 (HG 
nr.418/2015), Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă a României - Orizonturi 2013   –  2020  
–  2030;  

- necesitatea unei abordări sistemice a educaţiei timpurii, care înglobează, deopotrivă, 
educaţia antepreşcolară şi educaţia preşcolară, corectânduse abordarea lor fragmentată din 
practica  de până acum;  

- iniţierea şi adoptarea unor schimbări relevante, cu valoare constructivă, având la bază 
reuşitele şi progresele realizate până acum (datorită precedentului curriculum şi demersurilor 
subsecvente  

– generalizarea învăţământului preşcolar, promovarea obligativitivităţii acestuia şi a 
avantajelor educaţiei de la vârste fragede; investiţia în infrastructura educaţională; formarea 
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cadrelor didactice şi a celorlalţi actori care intră în contact cu copilul preşcolar; promovarea şi 
implementarea unor noi abordări educaţionale etc.). 

 

1.4. Principalele priorități privind activitatea. Ținte strategice 
 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 promovează o educație de calitate, prin dezvoltarea în 
parteneriat cu comunitatea a unui mediu favorabil învățării, bazat pe valori morale. Fiecare copil va 
beneficia de șansa dezvoltării unei personalități armonioase, autonome și creative, în vederea 
pregătirii pentru o treaptă superioară de educație și ca bun cetățean european, care să se adapteze 
ușor la cerințele societății moderne aflate în permanentă mișcare și schimbare, prin efortul și 
implicarea pozitivă a beneficiarilor direcți și a întregului personal. Climatul organizaţiei este unul 
stimulativ, de toleranţă şi cooperare, dinamic şi inovator, incluziv. Valorile ce caracterizează membrii 
organizaţiei sunt: responsabilitatea, cooperarea, generozitatea, munca în echipă, încrederea şi 
respectul faţă de copil şi familia acestuia, devotamentul, libertatea de exprimare, receptivitatea şi 
creativitatea, chiar dacă mai apar uneori manifestări de conservatorism sau automulţumire. 

Sintetizând, dascăli, copii şi comunitate deopotrivă, ca o echipă de succes ce ne 
considerăm, trebuie să dovedim: 

 scopuri împărtăşite: „ştim ce avem de făcut”; 

 responsabilitate pentru succes: „trebuie să reuşim”; 

 colegialitate: „suntem împreună”; 

 îmbunătăţire continuă: „se poate şi mai bine”; 

 învăţare continuă: „învăţătura este pentru toţi”; 

 asumare de riscuri: „învăţăm încercând”; 

 sprijin: „întotdeauna există cineva care să te ajute”; 

 respect reciproc: „oricine are ceva de oferit”; 

 deschidere: „putem discuta despre diferenţele noastre”; 

 sărbătorire şi umor: „ne simţim bine împreună”. 
 

VIZIUNEA INSTITUŢIEI 
EDUCAŢIA ÎN GRĂDINIŢĂ = ÎNVĂȚARE, CREȘTERE, JOACĂ, IUBIRE, ZÂMBETE = 
ÎMPREUNĂ 

MISIUNEA INSTITUŢIEI 
 Pregătirea copiilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi şi competenţe care să 

le permită să-şi găsească locul şi menirea socială. 
 Formarea şi dezvoltarea la copii a tehnicilor de muncă intelectuală şi practică eficiente, 

necesare instruirii şi autoinstruirii de-a lungul întregii vieţii. 
 Asigurarea unui act educaţional performant care să contribuie la formarea unei personalităţi 

autonome şi creative. 

 Elaborarea unor strategii diferențiate menite să faciliteze procesul de învățare pentru toți 
copiii, indiferent de nivelul intelectual, de apartenența etnică, religioasă sau de altă natură, 
prin oferirea de șanse egale și promovarea educației incluzive. 

 Cultivarea încrederii, respectului, disciplinei faţă de ei înşişi şi faţă de ceilalţi, sensibilităţii faţă 
de valorile moral-civice şi artistice, faţă de natură şi mediu; 

 Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al 
demnităţii şi toleranţei. 

mailto:gradinitapp26timisoara@yahoo.com


 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________ 
Str. Teiului, Nr. 3, 300659 
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMÂNIA 
Tel. +40 0256 226 307, Fax. +40  0256 222 717 
E – mail: gradinitapp26timisoara@yahoo.com 

22 
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIȘ 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIȘOARA 

 Încurajarea inițiativei individuale și a inovației didactice, precum și oferirea de oportunități 
concrete pentru dezvoltarea individuală a fiecărui preșcolar. 

 Cooperarea cu părinții și comunitatea, pentru promovarea de activități conforme cu interesele 
acestora și cu exigențele europene privind calitatea educației. 

 Satisfacerea așteptărilor beneficiarilor direcţi şi indirecţi. 
VALORILE 
                                       Comunicare 
    Onestitate 
    Perseverenţă 
    Ideal 
    Loialitate 
    Ascensiune 
    Rezultate 
    Individualizare 
    Educator european 

ŢINTE STRATEGICE  
 

1. Creşterea calității procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a 
personalității copiilor prin formarea și dezvoltarea competențelor acestora în spiritul 
educației incluzive și a valorilor democrație 

2. Asigurarea condițiilor optime de studiu și de siguranță necesare desfășurării unui 
învățământ de calitate 

3. Creșterea interesului cadrelor didactice pentru realizarea de activități educative care 
să contribuie la promovarea practicilor democratice și la exersarea în grădiniță a 
calității de cetățean 

4. Reconsiderarea managementului la nivelul grădiniței și al clasei în scopul 
eficientizării activităților și al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari 

5. Dezvoltarea dimensiunii europene a grădiniței prin derularea de proiecte și 
parteneriate locale, naționale și europene. 

6. Dezvoltarea sistemului de control managerial intern conform OSGG nr. 600/20 aprilie 
2018. 

 
 OPŢIUNI STRATEGICE 

 
CURRICULUM 
 

 Întocmirea planificărilor instructiv-educative în funcţie de particularităţile de vârstă, de 
grup/individuale ale copiilor; 

 Abordarea unui model educativ atractiv şi organizarea flexibilă a activităţilor didactice; 

 Diversificarea strategiilor de predare-învăţare şi individualizarea instruirii; 

 Introducerea strategiilor didactice specifice educaţiei de tip incluziv; 

 Realizarea de planuri de intervenţie pentru copiii hiperactivi sau cu dizabilităţi; 

 Dezvoltarea CDŞ-ului prin introducerea de activităţi opţionale cu caracter atractiv; 

 Analize, studii, experimente pe probleme ale procesului didactic; 

 Identificarea necesarului în funcţie de domeniul experiențial abordat. 
 

RESURSE UMANE 

 Respectarea numărului de copii înscrişi la grupă; 
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 Cuprinderea tututror copiilor în grădiniţă, indiferent de naţionalitate, etnie, dezvoltare 
personală; 

 Ridicarea calităţii demersului didactic ca urmare a dezvoltării profesionale; 

 Autoperfecţionarea şi perfecţionarea prin cursuri în domeniul strategiilor de cooperare şi 
educaţie de tip incluziv a cadrelor didactice; 

 Implicarea cadrelor didactice în proiecte europene; 

 Crearea unui climat de muncă eficient, armonios, colegial; 

 Stimularea lucrului în echipă; 

 Atragerea de resurse umane în problemele abordate;  

 Încadrarea cu personal de îngrijire la standarde europene. 
 
RESURSE FINANCIARE ŞI DE DEZVOLTARE A BAZEI MATERIALE 
 

 Implicarea în proiecte cu finanţare; 

 Gestionarea eficientă a resurselor financiare; 

 Antrenarea copiilor în activităţi productive; 

 Dezvoltarea Asociaţiei de Părinți din Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara, reînnoirea 
Consiliului Director, implicarea în noi proiecte de atragere de fonduri extrabugetare; 

 Realizarea unui spaţiu educaţional deosebit; 

 Realizarea de reparaţii capitale în unitate; 

 Remedierea fluxului materie primă-copii-părinţi; 

 Realizarea abilitărilor și reparațiilor necesare obținerii autorizației I.S.U. 

 Amenajarea unui spaţiu de joacă pentru copii; 

 Continuarea procesului de informatizare a unităţii prin achiziţionarea de computere, 
softuri educaţionale; 

 Realizarea unor mijloace didactice funcţionale, auxiliare; 

 Asigurarea bazei logistice pentru activităţile opţionale; 

 Motivarea financiară a celor care s-au implicat în cercetare (gradaţii de merit, 
popularizare etc). 

 
DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE 
 

 Dezvoltarea parteneriatelor cu autorităţile centrale, locale, cu familia, ONG-uri, instituţii 
de specialitate, ISJ; 

 Iniţierea unor proiecte internaţionale, parteneriate educaţionale cu alte unităţi şcolare; 

 Derularea unor proiecte de parteneriat profesional pentru cunoaşterea reciprocă şi bună 
relaţionare, parteneriate de imagine; 

 Realizarea unor parteneriate cu familia, ISJ în vederea susţinerii resursei umane şi 
materiale; 

 Desfăşurarea unor activităţi interşcolare în scopul diminuării problemelor de socializare a 
copiilor cu nevoi speciale; 

 Colaborarea cu instituţii de cultură, mass-media, reviste de specialitate şi popularizarea 
rezultatelor grădiniţei pe un site propriu; 

 Identificarea de noi oportunități pentru dezvoltarea bugetului din fonduri proprii și 
atragerea de noi fonduri extrabugetare pentruoptimizarea bazei materiale.  
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Grădinița P.P. Nr. 26 
Timișoara

Număr de grupe

2. RESURSELE UMANE ȘI MATERIALE 
 

2.1. Evoluția efectivelor de preșcolari 
 

În anul școlar 2019-2020, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara are prevăzut în 
proiectul planului de școlarizare  480 de preșcolari, planul de școlarizare actual fiind de 447 de 
preșcolari la 01 septembrie 2019, dintre care 5 preșcolari cu C.E.S., proporția de realizare a 
proiectului propus fiind de 93,13%. 

Proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020 a fost întocmit cu 
respectarea art. 11, alin. (3) şi (4) din OMEN nr. 5.235/2018, în integralitatea lui, fiind dezbătut in 
cadrul şedinţel Consiliului Profesoral din data de 14.01.2019 şi aprobat în cadrul şedinţei 
Consiliului de Administraţie  din data de 14.01.2019.  

În proiectul planului de şcolarizare, pentru anul şcolar 2019-2020, au fost propuse doar 
formaţiuni de studiu pentru nivelul de învăţământ și limba de predare pentru care unitatea de 
învăţământ are autorizaţie de funcţionare , conform art.11, alin (1) şi (2) din OMEN 
nr.5.235/2018. 

În proiectul planului de şcolarizare, pentru anul şcolar 2019-2020, au fost propuse doar 
formaţiuni de studiu pentru nivelul de învăţământ preşcolar constituite din copii care au împlinit vârsta de 3 
ani, la data începerii anului şcolar, conform art.23, lit. a) din Legea educaţiel nationale/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020 a fost întocmit cu 
respectarea Ordonanţei de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţillor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene, (...), ţinând seamă de: art.38 " în perioada       2019-2021, 
numărul maxim de posturi care se finanţează din fonduri publice, pentru instituţiile şi autorităţile 
publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, se stabileşte de către ordonatorii de 
credite astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în 
condiţiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget". 

În aceste condiții, efectivele grupelor de preșcolari ating un maxim de 30 preșcolari/grupă, 
cu excepția grupelor cu predare în limba maternă maghiară și a grupelor cu copii cu C.E.S. 
integrați, cu avizul I.S.J. Timiș pentru înfiinţarea şi/sau funcţionarea formaţiunilor de studiu pentru 
situaţiile de excepţie prevăzute la art. 63 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Evoluția efectivelor de preșcolari , începând cu anul școlar 2017-2018, este reflectată de 
graficele de mai jos: 
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Număr preșcolari cu C.E.S. integrați: 
 2017-2018 – 4 preșcolari 
 2018-2019 – 6 preșcolari 
 2019-2020 – 5 preșcolari 

Modificările aduse Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar, prin 
Adresa M.E.N. Nr. 30367/11.04.2019, precum și scăderea numărului de etnici maghiari 
care să opteze pentru înscrierea la grădiniță la grupele cu predare în limba maternă 
maghiară au contribuit la încadrarea cu 45 de preșcolari  sub maximul prevăzut de Proiectul 
Planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020, și realizarea acestuia doar în 
proporție de 90,70% la începutul anului școlar, rămânând nesoluționate un număr de 42 de 
cereri de înscriere a copiilor sub 3 ani.  Solicitările de înscriere a preșcolarilor au fost 
disproporționate pe grupe de vârstă, existând grupe suprapopulate, cu efective maxime de 
30 de preșcolari înscriși și copii cu C.E.S., precum grupele mari cu predare în limba română 
și, la polul opus, cele două grupe maghiare, cu efectiv de 34 de preșcolari înscriși. 

Înscrierea preșcolarilor peste numărul maxim prevăzut de legislația în vigoare se 
datorează exclusiv necesității și presiunii încadrării unității de învățământ în costul standard  
per elev prevăzut pentru anul 2019, respectiv, 2020. 

 
 

2.2. Resurse umane (cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic) 
 

Întreg colectivul angajat al unităţii este definitoriu pentru imaginea şi identitatea instituţiei. 
Relaţiile interumane sunt definitorii pentru relaţionarea individului cu instituţia şi a instituţiei 
educaţionale cu comunitatea. 

 Cu precădere cadrele didactice sunt preocupate de crearea spaţiului ambiental pentru 
stimularea interesului copiilor şi satisfacerea nevoilor acestora. Toate sălile de grupă sunt 
sectorizate şi sunt create centre de interes.  

Personalul administrativ şi cadrele medicale participă la îngrijirea sănătăţii copiilor, la 
deservirea acestora, la securitatea corporală, oferind copiilor înţelegere şi afecţiune. 

Crearea climatului de muncă, corespunzător scopului instituţiei, constă în asigurarea igienei, 
aparatură modernă, condiţii civilizate, cadre calificate, personal angajat cu statut de seriozitate, 
profesionalism şi moralitate. 

Relaţiile dintre compartimente sunt de subordonare, coordonare, funcţionalitate, în care 
comunicarea se ridică la parametrii acceptaţi ca fiind optimi. 

Mangementul şcolar adoptat şi aplicat este cel democratic, stimulându-se participarea, 
implicarea, asigurarea climatului de cooperare, constituirea şi funcţionarea echipelor, integrarea 
minorităţilor în colectiv, aplicându-se o conducere directă. 

 
PERSONALUL DE CONDUCERE: 1 

Nr. crt. 
 

C
rt. 

Număr 
posturi 

Funcţia didactică Specialitatea Statut 

1. 1 Director Profesor pentru învățământ 
preșcolar 

Detașat la 
cerere 
(Continuitate) 
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PONDEREA CADRELOR DIDACTICE ÎN UNITATE 
Număr total de norme didactice: 32 
Număr total de cadre didactice: 31 (1 normă – plata cu ora titular în unitate) 

Titulari – 18 

Profesori pentru învăţământ preşcolar cu gradul 
didactic I 

14 

Profesori pentru învăţământ preşcolar cu gradul 
didactic II 

1 

Profesori pentru învăţământ preşcolar cu  gradul 
didactic definitiv 

2 

Profesori debutanți 1 

Contract individual de 
muncă încheiat pe durata de 

viabilitate a postului - 3 

Profesori pentru învăţământ preşcolar cu gradul 
didactic I 

1 

Profesori pentru învăţământ preşcolar cu gradul 
didactic II 

- 

Profesori pentru învăţământ preşcolar cu  gradul 
didactic definitiv 

2 

Detașați - 2 

Profesori pentru învăţământ preşcolar cu 
continuitate la detașare la cerere, grad didactic I 

1 

Profesori pentru învăţământ preşcolar cu la 
detașare la cerere, grad didactic II 

1 

Suplinitori calificați - 8 

Profesori pentru învăţământ preşcolar cu gradul 
didactic I 

- 

Profesori pentru învăţământ preşcolar cu gradul 
didactic II 

1 

Profesori pentru învăţământ preşcolar cu  gradul 
didactic definitiv 

- 

Profesori debutanți 7 

 

 
Din 06 septembrie 2019 până la 06 ianuarie 2020 a funcționat  încadrat pe un post rezervat 

pentru concediu creștere și îngrijire copil, un cadru didactic necalificat, dar cu continuitate în 
unitatea de învățământ și la grupă, în sensul că a fost încadrat și în anul școlar 2018-2019. 

 

23%

11%

9%

57%

Distribuția personalului didactic 
pe grade didactice

Debutanți Definitivat Grad didactic II Grad didactic I
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Distribuția personalului didactic pe grupe de vechime înmuncă: 
 

 

 
 
PONDEREA PERSONALULUI  DIDACTIC AUXILIAR ÎN UNITATE 
 
Număr norme aprobate: 2 
Număr persoane încadrate: 3 
 

Contabil şef 1 (0,5 normă) 

Administrator financiar patrimoniu  1 

Secretar 1 (0,5 normă) 

 
   PONDEREA PERSONALULUI  ADMINISTRATIV  ÎN UNITATE 

Număr norme aprobate: 20 
Număr persoane încadrate: 20 

Magazioner  1 

Bucătari calificaţi 4 

Îngrijitoare  10 

Muncitori calificați 4 (0,5 normă vacant) 

Mecanic întreţinere 1 

 
PONDEREA PERSONALULUI SANITAR ÎN UNITATE 

Asistent medical principal 2 

 
 
 
 

24%
4%

17%

0%10%4%3%

14%

21%

3%

Distribuția personalului didactic pe 
grupe de vechime în muncă

0-2 ani 2-6 ani 6-10 ani 10-14 ani 14-18 ani
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2.3. Analiza incidentelor de violență în unitatea de învățământ 
 

La nivelul Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara nu au fost semnalate, în anul 
școlar 2019-2020, incidente de violență majoră între preșcolar-preșcolar, preșcolar - profesor, 
profesor- profesor, părinte-profesor. Micile neînțelegeri ivite pe parcursul desfășurării activităților au 
fost soluționate prin analiza evenimentelor în cadrul întâlnirilor de consiliere a părinților și/sau a 
preșcolarilor, cu suportul consilierului educativ, și găsirea unor rezolvări acceptate de către ambele 
părți implicate în incident.  

O plus-valoare în rezolvarea micilor incidente părinte-profesor poate fi organizarea și 
desfășurarea la nivel de grupă a ședințelor de consiliere individuală a părinților. 
 Monitorizarea comportamentului preșcolarilor și gestionarea situațiilor conflictuale se 
realizează prin aplicarea prevederilor art. 89, alin. 2 și art. 96, alin. 1 din Legea nr. 272/2004, 
republicată. 

Managementul conflictelor la nivelul grupei a fost gestionat, în mare parte cu implicarea 
părinților și prin activități de consiliere educativă realizată în parteneriat cu d-na prof. Lavinia Ursu.  

În general, chiar și copiii cu C.E.S., toți copiii sunt mai mult decât acceptați, chiar implicați în 
joc, iar cei cu mici probleme de comportament și care manifestă rareori tentințe de agresivitate 
verbală sau fizică, sunt priviți cu înțelegere, iar situațiile sunt reglate cu ajutorul părinților copilului 
respectiv și cu consilierul, încondițiile în care astfel de comportamente se încadrează în cele 
specifice vârstei. 

În Raportul de activitate pe anul școlar  2019-2020, înregistrat cu Nr.387/11.08.2020, 
elaborat de Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării 
în mediul școlar și promovarea  interculturalității din Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara se sintetizează 
principalele activitãţi derulate în anul şcolar 2019 – 2020 în cadrul Comisiei pentru prevenirea și 
eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea 
interculturalității din Grădiniţa cu P.P. nr. 26 din Timişoara. 

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 
mediul școlar și promovarea  interculturalității din Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara, numită prin 
Decizia Nr. 66/09.09.2019 a directorului unității de învățământ,  este formată din 5 persoane și are 
următoarea componență: 

1.Prof. SZABO JUDIT-  președinte 
 2.Prof. HAȚEGAN MIRELA–secretar 
 3. Prof. URSU LAVINIA-consilier școlar 
4. D-na VEBER BEATA – reprezentant părinți 
5. D-na  GHEORGHESCU MARIA – agent șef poliție, Secția Nr. 4, Poliția Municipiului 

Timișoara. 
Pentru realizarea obiectivelor din PLANUL MANAGERIAL dezbătut și aprobat în cadrul 

Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul 
școlar și promovarea  interculturalității, a fost intocmit Graficul activității comisiei.  

Curriculum 
Planificarea  activităţilor a fost realizată pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor 

de corupție și combaterea discriminării cadrelor didactice, dar şi a preșcolarilor și pentru a promova 
interculturalitatea. Au fost concepute chestionare pentru stabilirea gradului de discriminare resimțit 
de către personalul unității, precum și planuri pentru a promova interculturalitatea. 

Proiectarea didacticã 

În decursul anului școlar 2019-2020, s-a încheiat un protocol de colaborare între părțile 
Poliția Municipiului Timișoara – Secția 4 – având ca persoană de contact  pe Dna Gheorghescu 
Maria – agent șef poliție. Pe lângă monitorizarea gradului de asigurare a protecției și pazei, 

mailto:gradinitapp26timisoara@yahoo.com


 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________ 
Str. Teiului, Nr. 3, 300659 
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMÂNIA 
Tel. +40 0256 226 307, Fax. +40  0256 222 717 
E – mail: gradinitapp26timisoara@yahoo.com 

29 
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIȘ 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIȘOARA 

protocolul conține reglementări și responsabilități specifice privind prevenirea, eliminarea violenței, a 
infracțiunilor și asigurarea unui climat de siguranță civică. 

Ȋn vederea prevenirii şi combaterii discriminării a fost realizat un chestionar pentru resursa 
umană din instituția de învățământ şi Planul de acţiune pentru combaterea şi prevenirea 
discriminării pentru anul şcolar 2019-2020 alături de planificarea activităţilor comisiei pentru anul în 
curs. 

Ȋn decursul primului semestru al anului şcolar 2019-2020 s-a indentificat structura etnică 
existent în Grădiniţa cu P.P. Nr. 26 din Timişoara şi s-au realizat acţiuni de informare a  părinţilor şi 
cadrelor didactice asupra principiilor egalităţi de şanse şi nediscriminării. 

Ȋn vederea indentificării tuturor formelor de discriminare în cadrul grădiniţei au fost realizate 
chestionare, care au fost aplicate cadrelor didactice pentru identificarea cazurilor şi situaţiilor 
problematice în domeniul  discriminării, datele obţinute fiind analizate în cadrul comisiei. 

Pentru promovarea interculturalităţi s-a realizat un plan de acţiune pentru a promova tradiţiile 
etniilor aflate în Grădiniţa cu P.P. nr. 26 din Timișoara. 

Ȋn colaborare cu Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, am realizat un chestionar în 
ceea ce priveşte egalitatea de şanse în grădiniţă şi în comunitate. 

Ȋn semestrul I, toate activităţile planificate, au fost derulate conform Graficului de activități al  
Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul 
școlar și promovarea  interculturalității 

- Ȋn cadrul întrunirii din luna septembrie: 

 S-a constituit Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 
discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității; 

 Protocol de colaborare între părțile Poliția Municipiului Timișoara secția 4, și Direcția de Asistență 
Socială a Municipiului Timișoara  

 A fost prezentat planul managerial şi Graficul activităţii Comisiei; 
- Ȋn cadrul întrunirii din luna octombrie: 

 Identificarea tuturor etniilor din cadrul unităţii de învăţământ (40 de copii de alte etnii, 4 cadre 
didactice, 3 personal nedidactic și 1 didactic auxiliar); 

 Elaborarea unui chestionar adresat cadrelor didactice pentru indentificarea cazurilor de 
discriminare; 

- Ȋn cadrul întrunirii din luna noiembrie: 

 Elaborarea unui plan de promovare a tradiţiilor; 

 Elaborarea unui chestionar pentru evaluarea realizării egalităţii de şanse; 
- Ȋn cadrul întrunirii din luna decembrie: 

 Indentificarea tuturor formelor de discrininare în cadrul unităţii de învăţământ; 

 Centralizarea rezultatelor obţinute în urma chestionarului aplicat; 

 Promovarea unor acţiuni caritabile in sprijinul copiilor, al persoanelor care provin din grupuri 
vulnerabile, dezavantajate; 

- Ȋn cadrul întrunirii din luna ianuarie: 

 Elaborarea raportului pentru semestrul I. 
- În cadrul întrunirii din luna februarie: 

 Centralizarea rezultatelor obținute  în urma chestionarelor aplicate pentru evaluarea realizării 
egalității de șanse și elaborarea unui raport; 

- În cadrul întrunirii din luna martie: 

 Elaborareaunui plan de acțiuneprin care săpromovăminterculturalitatea cu privire la 
“Sărbătorile  pascale”; 

 Elaborareaunuiraportpentru CEAC; 
- În cadrul întrunirii din luna aprilie: 
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 Promovarea unor acțuni caritabile în sprijinul copiilor, al persoanelor care provin din grupuri 
vulnerabile, dezavantajate; 

 Inițerea unor acțuni care au rol de conștientizare asupra drepturilor copiilor și de promovare a 
demnității acestora, în cadrul grădiniței, precum și în comunitate; 

-      În cadrul întrunirii din luna mai: 

 Promovareaunuiobicei cultural legat de 1 mai – “Májusfa”; 
- În cadrul întrunirii din luna iunie: 

 Promovarea unor concursuri de desene, postere pe tema drepturile copiilor; 

 Elaborarea raportului pentru semestrul II/anual; 
Lunar a fost trimis către I.S.J.T un raport al cazurilor de violență înregistrate la nivelul unității 

de învățământ, la adresa  
https://docs.google.com/forms/d/1HdqNWgWjE9tyhpNwUeM7XIBkI3510-

qkuY_4qZIB9W4/edit  
Ȋn ceea ce priveşte realizarea acestor obiective, s-au organizat diferite acţiuni menite să 

prevină violența, să combată discriminarea şi să promoveze interculturalitatea în Grãdiniţa cu P.P. 
nr. 26 din Timişoara. 

Concluzii: 
Sistemul de comunicare, în cadrul Comisiei, a avut la bază relaţii de respect reciproc şi 

colaborarea. 
Din analiza activităţilor comisiei  se desprinde interesul pentru conştientizarea clară şi 

transparentă a tuturor „ beneficiarilor” de drept ai acţiunilor noastre. Există o deficienţă privitoare la 
colaborarea cu organele locale şi alţi factori de decizie, care se impune a fi remediată în 
următoarele acţiuni şi activităţi. 
 

2.4. Rezultate la olimpiade și concursuri școlare 
 

În anul şcolar 2019-2020, cadrele didactice din unitatea noastră au participat la simpozioane și la 
concursuri şcolare desfăşurate la diferite nivele, după cum urmează: 

 

DENUMIREA CONCURSULUI TIPUL 
CONCURSULUI 

(local, județean, 
interjudețean, național, 

internațional) 

PREMIUL 
OBȚINUT 

  
Mențiune 

  Premiul  
de 

excelenţă/ 
special 

I II III 

”Formidabilii” 
(Romconcept) 

Internațional 8 3 2   

Atelier de creație online ”Totul 
va fi bine” , Editura Esențial 

Media 
29.05.2020 

Concurs 
Internațional 

9 5 4 1 1 

”Minunata lume a copilăriei” – 
Proiect Național 

Concurs 
Național, din CAEN 

2019-2020 

2 2 2 - - 

„Promovarea imaginii școlii” Național 1 1 1 1 1 

”Minunile toamnei” 
Școala Gimnazială Nr. 1, 
Bolintin Vale, Giurgiu, 

Concurs 
Regional, CAER 
poziția 865/, pag. 

2 2 1 - - 
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SCOPUL : 

 împărtășirea exemplelor de bună practică cu alte cadre didactice din țară sau străinătate; 
 valorificarea potenţialului creator al copiilor şi cadrelor didactice cu privire la capacitatea 

acestora de a realiza lucrări din diverse materiale; 
 dezvoltarea spiritului de competiţie şi a simţului estetic; 
 cultivarea dragostei, a respectului şi a preţuirii faţă de tradiţiile şi obiceiurile poporului român 

și ale minorităților sale. 

OBIECTIVE URMĂRITE ÎN CADRUL SIMPOZIOANELOR ȘI CONCURSURILOR: 

 valorizarea activității metodice și științifice a cadrelor didactice; 
 punerea în valoare a potenţialului creativ al cadrelor didactice în actul literar artistic; 
 dezvoltarea şi valorificarea capacităţilor şi talentelor copiilor în vederea constituirii 

potenţialului artistic viitor; 
 sporirea nivelului de însuşire a tehnicilor de lucru specifice; 
 încurajarea schimbului de experienţă între grădiniţe şi şcoli; 
 conştientizarea de către copii a ideilor privind importanţa păstrării tradiţiilor strămoşeşti; 
 cultivarea respectului pentru artă; 
 dezvoltarea imaginaţiei, creativităţii şi formării de abilităţi practice. 

 
 

ANALIZA SWOT  

20 dec. 2019 22, ANEXA 2 la 
OMEC 5597/2019 

”Mărțișor –vestitor de 
primăvară”, Școala Gimnazială 
Nr. 1 Tătărăni,Vaslui, 8 martie 

2020 

Concurs 
Județean,  
I.S.J. VASLUI 

3 3 3 - - 

”EduEnglish”,  
ANMEDEP, Editura EDU, 

6.02.2020 
Concurs local 8 5 3   

TIPUL CONCURSULUI 
(local, județean, interjudețean, 

național, internațional) 

PREMIUL 
OBȚINUT 

 
Mentiu
ne 

 
Premiul 

de excelenţă/  
special 

I II III 

regional 2 2 1   

judeţean 3 3 3   

internațional 17 8 6 1 
 
1 

naţional 4 2 1 1 1 

TOTAL PREMII 26 15 11 2 2 
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 PUNCTE TARI:  
 Spiritul de echipă şi creativitatea unui segment de cadre didactice;  
  Dorinţa de a se cunoaşte limitele in condiţii de concurs; 
  Dorinţa de afirmare a copiilor; 
 Participare și implicare în desfășurarea de concursuri online, chiar și în perioada de 

suspendare a cursurilor: 
o PUNCTE SLABE:  
- Scăderea drastică a participărilor și a numărului de premii obținute la concursuri școlare; 

- Dorinţa de implicare în cât mai multe activităţi extracurriculare a unui segment de cadre 
didactice;  

- Neimplicarea partenerilor în activităţile propuse la nivelul aşteptat;  

-  Lipsa de motivaţie a părinților de a susține participarea copiilor la concursuri școlare, chiar 
dacă participarea este gratuită;  

 OPORTUNITĂȚI: 

 Organizarea de concursuri școlare și simpozioane/conferințe proprii 

 Participarea ca parteneri, la proiecte/ programe educative naționale/regionale/interjudețene 

  Premierea preșcolarilor din fonduri extrabugetare ale unității de învățământ 

 AMENINŢĂRI:  
- Necesitatea regândirii întregii strategii de implicare în concursuri școlare în condiții de 

suspendare a cursurilor în perioada pandemiei. 
 
MĂSURI DE AMELIORARE:  
- Motivarea preşcolarilor prin diferite premii sau obiecte stimulative;  

- Implicarea părinților în actul decizional de la nivelul grupei în scopul participării  la concursurile 
școlare, 

- implicarea unor agenţi economici în organizarea evenimentelor educative proprii unității de 
învățământ. 

 

2.5.  Baza tehnico-materială (infrastructura) 
 

2.5.1. Situația autorizațiilor unității de învățământ 
 

 Autorizatie sanitară de funcționare Nr. 152/D/30.04.2014 

 Autorizație    sanitar-veterinară Nr. 431/19.09.2008 

 Aviz  SSM  Nr. 428/27.03.2012 

 Aviz PSI nr. 264/18/SU-TM/06.09.2018 
   

Avizul PSI cu nr. 264/18/SU-TM/06.09.2018 a expirat la 06.09.2019.  Începând cu 
06.09.2019,  Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara nu are autorizație sau aviz ISU. 

Încă din data de 20 sept. 2018 au fost făcute demersuri de înștiințare a Primăriei Municipiului 
Timișoara cu privire la construcțiile, abilitările și modificările prevăzute în documentația de avizare 
ISU, care trebuiesc realizate, în vederea obținerii autorizației ISU. Prima adresă depusă la Biroul 
Școli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara datează din 20 sept. 2018, o alta în 
04.09.2019, iar ultima este după noul control ISU din 02.10.2019 respectiv Adresa cu Nr. 
792/11.10.2019. 

Ca urmare a controlului efectuat de către ISU Banat Timiș, în 7.03.2019, în unitatea de 
învățământ, control la care au participat și consilieri din cadrul Compartimentului pentru Situații de 
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Urgență din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, prin documentele încheiate,  Nota de control nr. 
5/7.03.2019 a reprezentanților Primăriei Municipiului Timișoara, respectiv Nota de control Nr. 
531.293 /7.03.2019 a ISU BANAT Timiș, s-au readus în atenția Primăriei Municipiului Timișoara,    
aspectele legate de modificările, construcțiile și abilitările necesare obținerii autorizației ISU pentru 
Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara.  

Prin Adresa depusă la Biroul Scoli-Spitale și înregistrată cu  nr. SC2019-013397 din 
30.05.2019, s-au adus la cunoștință constatările cuprinse în Nota de control nr. 5/7.03.2019 a 
reprezentanților Primăriei Municipiului Timișoara, respectiv Nota de control Nr. 531.293 /7.03.2019 a 
ISU BANAT Timiș. 

În Anexa la HCL Nr. 248/7.05.2019  privind aprobarea bugetului local al Municipiului 
Timișoara pe anul 2019, numită ”Program de dezvoltare 2019 – INVESTIȚII”, Lista de investiții Nr. 
1, Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara este cuprinsă cu: 

 Lucrări în continuare – Extindere în regim P+1E , Corp E, F, G – taxe ISC – 43 000 lei 

 Cheltuieli pentru efectuarea studiilor de prefezabilitate, stufii de fezabilitate -  Expertiza + 
DALI  Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara – 65,20 mii lei. 

 

2.5.2. Infrastructura 
Grădinița își desfășoară activitatea din anul 1973 în locația de pe strada Teiului nr. 3 cu 

destinația grădiniță. În perioada  2019-2020, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara 
funcționează în trei corpuri de clădire alipite, în anul 2012 corpul principal (A) fiind extins cu un corp 
(B) care cuprinde patru săli de clasă, un bazin de înot, o sală de sport și spațiile conexe acestora și 
încă un corp (C) care cuprinde patru săli de clasă, două săli de mese și spațiile conexe acestora. 
Aceste corpuri de clădire formează o clădire compactă care beneficiază de aceeași curte, spațiu 
verde de jur împrejur. 

În perioada 2019-2020, grădinița utilizează: 
Corp A:  

- 12 grupe de preşcolari 
-  6 grupuri sanitare pentru copii 
- 7 grupuri sanitare pentru personal 
- 4 săli de mese 
- 6 vestiare pentru copii 
- 1 bucătărie 
- 1 magazie alimente 
- 2 oficii bucătărie 
- 1 spălătorie 
- 2 birouri administrative 
- 1 bibliotecă 
- 1 cabinet medical 
- 1 magazie depozitare 
- 1 cabinet consiliere școlară 

Corp B: 
- 3 grupe de preşcolari 
- 2 grupuri sanitare pentru copii 
- 2 grupuri sanitare pentru personal 
- 2 săli de mese  
- 2 vestiare pentru copii 
- 1 birou administrativ 
- 1 izolator 
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Corp C: 
- 1 grupă de preşcolari 
- 4 grupuri sanitare pentru copii 
- 2 grupuri sanitare pentru personal 
- 1 sală mese 
- 2 vestiare pentru copii 
- 2 birouri administrative 
- 1 arhivă 
- 1 sală de sport 
- 1 bazin înot 
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 Situația juridică a clădirii  în care funcționează unitatea de învățământ 
Există extras de carte funciară prin care se face dovada că terenul și clădirea aprțin 

Primăriei Timișoara. 
 

 Situația utilităților din unitatea de învățământ 
Asigurarea încălzirii spațiilor din grădiniță se realizează prin rețeaua de încălzire 

centrală a orașului. 
Energia electrică este asigurată prin contractul de furnizare cu SC Enel SRL. 
Grădinița este racordată la rețeaua de apă-canal a orașului. 

 
Dotarea spațiilor 

 
Mobilierul este adecvat particularităților de vârstă ale preșcolarilor în conformitate cu 

ORDINUL Ministerului Sănătății Nr. 1.955 din 18 octombrie 1995  pentru aprobarea Normelor de 
igiena privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor,  Art. 24, și a fost 
achiziționate în anii 2006-2015  cu fonduri de la MECS și Primăria Municipiului Timișoara.  

Există dotare cu aparatură audio – vizuală; laptop-uri, 2 videoproiectoare, flipchart, xerox, 
imprimantă multifuncțională, în cele 18 săli de clasă utilizate există 18 calculatoare dintre care 18 
sunt conectate la Internet. 

În perioada de funcționare a unității de învățământ pe durata stării de alertă, respectiv 6 
iulie-7 august 2020, a existat o precupare acerbă spre suplimentarea materialelor de curățenie, 
asigurarea materialelor biocide și a aparaturii de sterilizare a spațiilor. 

Au fost avute în vedere următoarele obiective cu finanțare din bugetul local: ”Lucrări de 
igienizare, reabilitare cabinet medical” – 22.499,59 RON, ”Achiziții dotare cabinet medical cu 
mobilier și tehnică medicală” – 10.900 RON. 
  S-a realizat dotarea curții interioare a grădiniței cu aparate de joacă primite ca 
donație pentru grupele maghiare prin programe parteneriale ale I.S.J. Timiș cu Ungaria 
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(donații) și au fost montate, cu sprijinul Primăriei Timișoara, reabilitându-se întreg parcul de 
joacă din curtea principală; 
 A fost amenajată zona  aleii de la intrarea principală cu un marcaj rutier tip șotron, 
foarte atractiv pentru preșcolari,  prin intermediul unei sponsorizări de aproximativ 1500euro 
fără TVA realizată de către S.C. SEMCIR, prin intervenția  Comitetului de părinți de la grupa 
mijlocie C, condusă de către prof. Ignat  Ana și prof. Peia Oana Anca  

Fiecare sală de grupă este dotată cu un calculator, imprimantă pentru cadrele 
didactice şi conexiune internet, dintre care 7 unități PC nou achiziționate în acest an 
școlar, inclusiv 2 camere video; 

 Instituția dispune de xeroxuri şi imprimante necesare, dintre care 4 nou achiziționate 
în acest an școlar. 
 Dotarea unei săli de grupă cu mobilier nou în valoare de 19 350, 40 lei, capitol 
bugetar Obiecte de inventar   a fost asigurată din bugetul local, din fondurile aferente anului 
2019. 
  În luna ianuarie au fost achiziționate 6 aparate de  aer condiționat, ca surse 
suplimentare de reglare a temperaturii aerului pentru spațiile școlare unde sunt probleme  și 
unde de organizează anual grupele de vară. 
 
Lucrări de reparații-reabilitare-consolidare executate în anul școlar 2019-2020 

 Reabilitarea cabinetului medical al unității de învățământ, presupunând investiții în 
valoare de 50 900 lei (buget local); 

 Achiziționarea și montarea unui lift pentru transportul alimentelor calde, investiție în 
valoare de 33 850 lei , realizată din fonduri extrabugetare; 

 Îmbunătățirea serviciilor de telecomunicații prin contract cu RDS-RCS(buget local);; 
 Crearea noului site al unității de învățământ și asigurarea serviciilor de mentenanță și 

securitate prin contract cu Developdata Timișoara (buget local); 
 Optimizarea funcționării bazinului de înot al unității prin efectuarea reparațiilor la 

instalația de încățzire a apei și înlocuirea caloriferelor (buget local); 
 Abilitarea zonei de SV a curții grădiniței prin crearea Parcului Senzorial CURCUBEU, 

prin proiect de finanțare cu Fundația pentru Dezvoltare și MOL România, obținut prin 
parteneriat cu Asociaţia de Părinți din Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 
Timișoara, în valoare totală de 11 402 lei;  

 Dotarea curții interioare a grădiniței cu aparate de joacă primite ca donație pentru 
grupele maghiare prin programe parteneriale ale I.S.J. Timiș cu Ungaria (donații);  

 Montarea  aparatelor de joacă primite ca donație pentru grupele maghiare de 
la U.D.C.D.M,  prin programe parteneriale ale I.S.J. Timiș cu Ungaria și 
reabilitarea curții interioare a unității de învățământ; 

 Amenajarea zonei de la intrarea principală cu un marcaj rutier tip șotron, foarte 
atractiv pentru preșcolari,  prin intermediul unei sponsorizări de aproximativ 
1500euro fără TVA realizată de către S.C. SEMCIR, prin intervenția  Comitetului de 
părinți de la grupa mijlocie C, condusă de către prof. Ignat  Ana și prof. Peia Oana 
Anca 

 Executarea lucrărilor de reparații majore ale acoperișului, în două etape importante, 
octombrie și decembrie, executarea lucrărilor de reparații instalații sanitare și zugrăveli 
pe toate zonele unde au fost infiltații de apă pluvială datorate defecțiunilor acoperișului, 
prin implicarea Serviciului Spitale-Școli din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.  

 Executarea lucrărilor de  reparații, igienizare și zugrăvit la holul de trecere și cel de 
intrare în corpul C, bazin de înot. 
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Modul de asigurare a pazei unității de învățământ (în timpul orelor de curs și în afara 
acestora), numele și prenumele personalului de pază, număr de telefon. 

o Nu există pază umană. 
o Nu se păstrează valori monetare pe timpul nopții. 
o Unitatea este prevăzută cu sistem de alarmă conectat la dispeceratul de monitorizare 

al SC COMANDOR  SRL, cu supraveghere 24 ore. 
o Există sistem TVCI în exterior și interior.  

Numele și prenumele cadrului didactic desemnat să răspundă de segmentul de 
siguranță școlară pentru anul școlar 2019-2020, număr de telefon 

o Prof. Szabo Iudit -  responsabil Comisie pentru prevenirea și eliminarea violenței, a 
faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității  

– tel. 0745-625 616. 
 

2.5.3. Resurse financiare 
 
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara are personalitate juridică și este 

ordonator terțiar de credite. În plan general, există preocupare pentru atragerea de fonduri 
extrabugetare. 
  Alocarea de 3,5% din impozitul pe salarii prin Asociaţia Grădinița cu Program 
Prelungit nr. 26 Timișoara constituie unul dintre punctele tari la acest punct de analiză.   

 Tot ca plus-valoare la acest capitol putem menționa suportul Primăriei Municipiului 
Timișoara, prin Biroul Finațare Școli, pentru Grădinița P.P.  Nr. 26 Timișoara,  prin 
aprobarea tuturor rectificărilor bugetare solicitate până în decembrie 2019 pentru 
investiții în infrastructura unității de învățământ.  

Echipa managerială a unității de învățământ a fost preocupată de asigurarea 
fondurilor de la bugetul local pentru lucrările de construcții și reabilitare necesar a fi 
efectuate în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu a unității de învățământ :  

1. Realizare stație pompare hidranți și rezervă apă+extindere inel hidranți interiori; 
montare hidranți exteriori supraterani pe rețeaua publică a AQUATIM,  

2. Realizarea instalației de detectare, semnalizare, alarmare și avertizare în caz de 
incendiu, 

3. Realizare termoprotejare structură metalică și scări metalice,  
4. Realizare instalație electrică curenți tari ( iluminat de securitate privind evacuarea, 

marcare hidranți interiori, iluminat privind continuarea lucrului și iluminat pentru 
intervenție),  

5. Realizare case scări exterioare,  
6. Realizare goluri de acces în fațade,  
7. Protejarea elementelor de rezistență la foc (uși și pereți). 

În conformitate cu prevederile legale și a PO-93.01 privind întocmirea bugetului a  fost 
elaborat Proiectul de buget Buget de venituri si cheltuieli, pe surse de finanţare, fiind aprobat prin 
HCA Nr. 10/22.11.2019. 

A fost elaborat, în condițiile legii Programul de achiziții publice; există PO-93.07 privind 
achizițiile publice.Programul de achiziții publice a fost reactualizat, cu stabilirea măsurilor de 
încadrare în bugetul alocat și a fost întocmită documentația pentru primirea finanțării necesare 
pentru  obiectivelor de investiții. 
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Au fost avute în vedere următoarele obiective cu finanțare din bugetul local: ”Lucrări de 
igienizare, reabilitare cabinet medical” – 22.499,59 RON, ”Achiziții dotare cabinet medical cu 
mobilier și tehnică medicală” – 10.900 RON, ”Execuție sistem de instalație semnalizare  în caz de 
incendiu pentru obiectivul GPP 26, execuție ISDAI” – 108 867,86 RON, Execuție iluminat de 
siguranță pentru obiectivul GPP26, execuție ISDAI”-n  49 365, 65 RON, Execuție scări exterioare” – 
20 000 Euro= aprox 100 000 RON, dotare mobilier școlar  - 20 691,76 RoN 

Au fost avute în vedere următoarele obiective cu finanțare din surse proprii: ”Achiziție și 
montare lift pentru alimente calde”- 33 850 Ron 
A fost realizată lista de priorități a cheltuielilor corespunzătoare etapei, pe principiile necesităţii 
şi oportunităţii, a fost aprobată în consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile legale 
și au fost repartizate fondurile alocate, conform legii, pe capitole de cheltuieli şi  articole 
bugetare în conformitate cu legislația.  
 De asemenea, există fonduri proprii provenite din închirierea unor spații din grădiniță,  
iar execuția operaţiunilor financiar contabile este realizată la termen.  

 Problematică este însă insuficienta alocare a fondurilor de la bugetul autorității 
locale, care se confruntă cu o mare lipsă de lichidități, în special pe lunile de vară și în luna 
decembrie, anual, de unde și marile întârzieri în plata utilităților și/sau a facturilor pentru 
diverși furnizori (COLTERM, Sanilux, Medicina muncii,  alte bunuri și servicii etc). Astfel, la 
30.05.2020, ca urmare a sumelor alocate, în sumă de 246 670 Ron, conform Bugetului de 
Venituri și cheltuieli pe primul semestru al anului financiar 2020 și a  plăților efectuate, în 
sumă de    245767,19 Ron până la acea dată, Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara înregistra 
furnizori neachitați în valoare de 61 366,27 Ron, în afara cheltuielilor aferente lunii iunie.  

Situația a fost reglată cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara , ca urmare a 
solicitărilor de rectificare bugetară. 

 

2.6.  Învățământul în limba maternă 
 

Organizarea învățământului în limba maternă maghiară la nivelul unității preșcolare se face 
cu respectarea prevederilor art. 45-47 din Legea educației naționale Nr. 1/2011, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Astfel, minoritatea maghiară are reprezentant în Consiliul de 
Administrație al Grădiniței P.P. Nr. 26, în persoana D-nei Prof. Kovacs Viorica Anamaria, dar și în 
celelalte structuri, conform normativelor în vigoare: reprezentant părinți în Consiliul de Administrație, 
reprezentant minorități în C.E.A.C. 

La nivelul Grădiniței cu Program Prelungit Nr.26 funcționează, încă de la înființare unității de 
învățământ preșcolar, în anul 1973, două grupe cu predare în limba maternă maghiară.  

Cele două grupe sunt coordonate de 4 profesori pentru învățământ preșcolar calificați, 
titulari, dintre care 2 debutanți și 2 cu gradul didactic I. În anul școlar 2019-2020, dat fiind concediul 
pentru îngrijire copil cu vârsta de până la 2 ani al uneia dintre titulare, a fost acordată, prin hotărârea 
Consiliului de Administrație al Grădiniței P.P. Nr. 26, încadrare în regim de plata cu ora unui titular 
din unitate, respectiv D-nei Prof. Kovacs Viorica Anamaria. 

În anul școlar 2019-2020, semestrul I,  au fost cuprinși la grupele cu predare în limba 
maternă maghiară un număr de  41 de copii 9în scădere de la 52 de copii în anul școlar 2018-
2019), distribuiți astfel: grupa mijlocie- mică – 19 preșcolari, grupa mare-mică  - 20 preșcolari. 

Preșcolarii de la grupele cu predare în limba maghiară maternă beneficiază de  servicii de 
sprijin în limba maternă, asigurate de către un consilier școlar și de către un profesor logoped, 
ambii cu normă parțială în Grădinița P.P. Nr.26 Timișoara. 
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3. REZULTATELE ȘI EFICIENȚA EXTERNĂ 

 

3.3.1. Monitorizarea și centralizarea rezultatelor obținute din evaluarea inițială 
 
Comisia pentru Curriculum a centralizat rezultatele evaluării inițiale la nivelul grădiniței și a 

întocmit Raportul general de evaluare inițială la nivel de grădiniță, înregistrat  cu nr 8/2.10.2019. 
Evaluarea inițială s-a desfășurat în perioada .09.2019 –20.09.2019, fiind evaluați 408 

preșcolari, dintre care 218 preșcolari de nivel I și 190 preșcolari de grupă mare. 
Evaluarea s-a realizat pe domenii experiențiale, pe categorii de activități, sub diferite forme 

de realizare, cum ar fi: joc didactic, exercitiu cu material individual, joc muzical, etc, atât oral, cât și 
sub formă de fișe de evaluare. 

Ca urmare a evaluării aplicate la fiecare grupă, rezultatele au fost centralizate pe nivel de 
vârstă și domenii de dezvoltare a personalității preșcolarilor și s-au constatat următoarele date 
statistice: 

 
DEZVOLTARE FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ȘI IGIENEI PERSONALE: 
NIVELUL I: 
Comportament atins: 26  preșcolari = 11,92 % 
Comportament în dezvoltare: 159 preșcolari = 72,93 % 
Comportament care necesită sprijin: 33 preșcolari = 15,13% 
GRUPA MARE: 
Comportament atins : 150 preșcolari = 78,94 % 
Comportament în dezvoltare: 39 preșcolari = 20,52% 
Comportament care necesită sprijin: 1preșcolari = 0,52%  

La nivelul grădiniței din totalul de 408 preșcolari evaluați la nivelul I și grupă mare s-
au  constatat următoarele date: 

Comportament atins: 176 preșcolari = 43,13% 
Comportament în dezvoltare: 153 preșcolari= 48,52 % 
Comportament care necesită sprijin: 34 preșcolari = 8,33% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEZVOLTARE SOCIO-EMOȚIONALĂ : 
NIVELUL I: 
Comportament atins: 16 preșcolari = 7,33 % 
Comportament în dezvoltare: 159 preșcolari = 72,93 % 
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53,43%

37,74%

8,82%
comportament atins

comportament în 
dezvoltare

comportament ce necesită 
sprijin

CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI  ÎN  ÎNVĂȚARE 

Comportament care necesită sprijin: 43 preșcolari = 19,72  % 
GRUPA MARE: 
Comportament atins :104 preșcolari = 54,73 % 
Comportament în dezvoltare: 81 preșcolari = 37,15 % 
Comportament care necesită sprijin: 5 preșcolari = 2,29 %  

La nivelul grădiniței din totalul de 408 preșcolari evaluați la nivelul I și grupa mare s-
au  constatat următoarele date: 

Comportament atins: 120 preșcolari = 29,41 % 
Comportament în dezvoltare: 240 preșcolari = 58,82 % 
Comportament care necesită sprijin: 48 preșcolari = 11,76 % 
 

 
CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI  ÎN  ÎNVĂȚARE: 
NIVELUL I: 
Comportament atins: 18 preșcolari = 8,25 % 
Comportament în dezvoltare: 169 preșcolari = 77,52 % 
Comportament care necesită sprijin: 31 preșcolari = 14,22 % 
GRUPA MARE: 
Comportament atins : 136 preșcolari = 71,57 % 
Comportament în dezvoltare: 49 preșcolari = 25,78 % 
Comportament care necesită sprijin: 5 preșcolari = 2,63 %  

La nivelul grădiniței din totalul de 408 preșcolari evaluați la nivelul I și grupa mare s-
au  constatat următoarele date: 

Comportament atins: 
 154 preșcolari = 37,74% 
Comportament în dezvoltare: 
 218 preșcolari = 53,43 % 
Comportament care necesită sprijin: 
 36 preșcolari = 8,82 % 
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DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII 
NIVELUL I: 
Comportament atins: 18 preșcolari = 8,25 % 
Comportament în dezvoltare: 169 preșcolari = 77,52 % 
Comportament care necesită sprijin: 31 preșcolari = 14,22 % 
GRUPA MARE: 
Comportament atins : 79 preșcolari = 41,57 % 
Comportament în dezvoltare: 97 preșcolari = 51.05 % 
Comportament care necesită sprijin: 14 preșcolar = 7,36 %  

La nivelul grădiniței din totalul de 408 preșcolari evaluați la nivelul I și grupa mare s-
au  constatat următoarele date: 

Comportament atins: 97 preșcolari = 23,77 % 
Comportament în dezvoltare: 266 preșcolari= 65,19 % 
Comportament care necesită sprijin: 45 preșcolari = 11,02  % 

 
DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII 
NIVELUL I: 
Comportament atins: 18 preșcolari = 8,25 % 
Comportament în dezvoltare: 168 preșcolari = 77,06 % 
Comportament care necesită sprijin: 32 preșcolari = 14,67 % 
GRUPA MARE: 
Comportament atins :137 preșcolari = 72,10 % 
Comportament în dezvoltare: 47 preșcolari = 24,73 % 
Comportament care  sprijin: 6  preșcolari = 3,15%  

La nivelul grădiniței din totalul de 408  preșcolari evaluați la nivelul I și grupa mare s-
au  constatat următoarele date: 

Comportament atins:  
155 preșcolari = 37,99 % 
Comportament în dezvoltare:  
215 preșcolari = 52,69 % 
Comportament care necesită sprijin:  
38 preșcolari = 9,31 % 
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DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII 

 
CONCLUZII FINALE: 
În baza concluziilor finale elaborate de fiecare grupă, precum și a centralizării generale a 

rezultatelor evaluării inițiale, se poate concluziona că rezultatele sunt pozitive, că înregistrăm un 
plus în ceea ce priveşte comportamentele (A = atins, D = în dezvoltare sau NS = necesită 
sprijin) evaluate. 

 
                                     
După centralizarea rezultatelor celor 408 de copii se pot raporta următoarele 

comportamente obţinute: 
Marea majoritate a copiilor deţin cunoştinţe despre mediul înconjurător, au capacitatea de a 

recunoaşte, alcătui sau denumi mulţimi de obiecte, după anumite criterii ca: formă, mărime, culoare, 
au capacitatea de a utiliza cifre, sau de a realiza corespondenţa între numere şi cifre, toate acestea 
dovedind că toți au deprinderi de muncă intelectuală formate și corespunzătoare particularităţilor lor 
de vârstă. 

De asemenea, majoritatea copiilor au formate deprinderi practic-gospodăreşti, abilităţi 
practice specifice nivelului de dezvoltare motrică, deprinderi igienico-sanitare, necesare pentru 
menţinerea stării de sănătate, deprinderi motrice de bază şi aplicativ-utilitare, simţ practic şi estetic. 

Din punct de vedere fizic şi psihic toţi copiii sunt normali, dezvoltaţi în parametri specifici 
vârstei, provenind din familii echilibrate, unii dintre aceştia având încă un frate sau o soră. 
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În concluzie, de-a lungul acestui an şcolar, vor fi urmărite dezvoltarea nivelului  intelectual, 
stimularea interacţiunilor socio-afective, dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii, îmbogăţirea 
vocabularului, stimularea interesului pentru frumosul din artă, exersarea depriderilor deja formate şi 
achiziţionarea altora noi, în vederea pregătirii copiilor pentru o mai bună integrare şi adaptare la 
mediul școlar și socio-cultural. 

 

3.3.2. Monitorizarea și centralizarea rezultatelor obținute din evaluarea sumativă 
 

Evaluarea sumativă s-a desfășurat în perioada  stabilită de fiecare cadru didactic, fiind 
evaluați 292  preșcolari, dintre care 174  preșcolari de nivel I și  118  preșcolari de nivel II – grupa 
mare. 

 Evaluarea s-a realizat pe domenii  de dezvoltare,  sub diferite forme de realizare, cum ar fi: 
joc didactic, exercitiu cu material individual, joc muzical, etc, atât oral, cât și sub formă de fișe de 
evaluare. 

Ca urmare a evaluării aplicate la fiecare grupă, rezultatele au fost centralizate pe nivel de 
vârstă și domenii  de dezvoltare și s-au constatat următoarele date statistice: 

DEZVOLTARE FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ȘI IGIENEI PERSONALE: 
NIVELUL I: 
Comportament atins: 78  preșcolari = 44,82 % 
Comportament în dezvoltare: 88 preșcolari = 50,57 % 
Comportament care necesită sprijin: 6 preșcolari = 3,44% 
NIVELUL II – GRUPA MARE: 
Comportament atins :  109 preșcolari = 92,37 % 
Comportament în dezvoltare: 9 preșcolari = 7,62 % 
Comportament care necesită sprijin: preșcolari = %  

La nivelul grădiniței din totalul de 292 preșcolari evaluați la nivelul I și II s-au  
constatat următoarele date: 

Comportament atins: 187 preșcolari = 64,04% 
Comportament în dezvoltare: 97 preșcolari= 33,21 % 
Comportament care necesită sprijin: 6 preșcolari =2,05 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEZVOLTARE SOCIO-EMOȚIONALĂ : 
NIVELUL I: 
Comportament atins: 56 preșcolari = 32,18 % 
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Comportament în dezvoltare: 106 preșcolari =60,91  % 
Comportament care necesită sprijin: 12 preșcolari = 6,89  % 
NIVELUL II – GRUPA MARE: 
Comportament atins : 68 preșcolari = 57,62 % 
Comportament în dezvoltare: 45 preșcolari = 38,13 % 
Comportament care necesită sprijin: 5 preșcolari = 4,23 %  

La nivelul grădiniței din totalul de 292 preșcolari evaluați la nivelul I și II s-au  
constatat următoarele date: 

Comportament atins: 124 preșcolari = 42,46 % 
Comportament în dezvoltare: 151 preșcolari = 51,71 % 
Comportament care necesită sprijin: 17 preșcolari = 5,82 % 

 
CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI  ÎN  ÎNVĂȚARE: 
NIVELUL I: 
Comportament atins: 41 preșcolari = 8,25 % 
Comportament în dezvoltare: 117 preșcolari = 77,52 % 
Comportament care necesită sprijin: 16 preșcolari = 14,22 % 
Nivelul II-GRUPA MARE: 
Comportament atins : 90 preșcolari = 76,27 % 
Comportament în dezvoltare: 16 preșcolari = 13,55 % 
Comportament care necesită sprijin: 2 preșcolari =1,69  %  

La nivelul grădiniței din totalul de 292 preșcolari evaluați la nivelul I și II s-au  
constatat următoarele date: 

Comportament atins:  
131 preșcolari = 44,86% 
Comportament în dezvoltare:  
133 preșcolari = 45,54 % 
Comportament care necesită sprijin:  
18 preșcolari = 6,16 % 
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DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII 
NIVELUL I: 
Comportament atins: 42 preșcolari = 24,13 % 
Comportament în dezvoltare: 121 preșcolari = 69,54 % 
Comportament care necesită sprijin: 11 preșcolari = 6,32 % 
NIVELUL II-GRUPA MARE: 
Comportament atins : 68  preșcolari =57,62 % 
Comportament în dezvoltare: 45 preșcolari = 38,13 % 
Comportament care necesită sprijin: 5 preșcolar =4,23 %  

La nivelul grădiniței din totalul de 292 preșcolari evaluați la nivelul I și II s-au  
constatat următoarele date: 

Comportament atins: 110 preșcolari = 37,67 % 
Comportament în dezvoltare: 166 preșcolari= 56,84 % 
Comportament care necesită sprijin: 12 preșcolari =4,10  % 
 

 
 
DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII 
NIVELUL I: 
Comportament atins: 48 preșcolari =27,58 % 
Comportament în dezvoltare: 110 preșcolari = 63,21 % 
Comportament care necesită sprijin: 16 preșcolari = 9,19 % 
NIVELUL II-GRUPA MARE: 
Comportament atins :86 preșcolari = 72,88 % 
Comportament în dezvoltare:30  preșcolari = 25,42 % 
Comportament care  sprijin:  2 preșcolari = 1,69%  

La nivelul grădiniței din totalul de 292  preșcolari evaluați la nivelul I și II s-au  
constatat următoarele date: 

Comportament atins: 134 preșcolari = 45,89 % 
Comportament în dezvoltare: 140 preșcolari = 47,94 % 
Comportament care necesită sprijin: 18 preșcolari =6,16 % 
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CONCLUZII FINALE: 
În baza concluziilor finale elaborate de fiecare grupă, precum și a centralizării generale a 

rezultatelor evaluării inițiale, se poate concluziona că rezultatele sunt pozitive, că înregistrăm un 
plus în ceea ce priveşte comportamentele (A = atins, D = în dezvoltare sau NS = necesită 
sprijin) evaluate. 

 

 
        
                        
 După centralizarea rezultatelor celor 292 de copii se pot raporta următoarele 

comportamente obţinute: 
Marea majoritate a copiilor deţin cunoştinţe despre mediul înconjurător, au capacitatea de a 

recunoaşte, alcătui sau denumi mulţimi de obiecte, după anumite criterii ca: formă, mărime, culoare, 
au capacitatea de a utiliza cifre, sau de a realiza corespondenţa între numere şi cifre, toate acestea 
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dovedind că toți au deprinderi de muncă intelectuală formate și corespunzătoare particularităţilor lor 
de vârstă. 

De asemenea,majoritatea copiilor au formate deprinderi practic-gospodăreşti, abilităţi 
practice specifice nivelului de dezvoltare motrică, deprinderi igienico-sanitare, necesare pentru 
menţinerea stării de sănătate, deprinderi motrice de bază şi aplicativ-utilitare, simţ practic şi estetic.  

Din punct de vedere fizic şi psihic toţi copiii sunt normali, dezvoltaţi în parametri specifici 
vârstei, provenind din familii echilibrate, unii dintre aceştia având încă un frate sau o soră. 

În concluzie, de-a lungul acestui an şcolar, vor fi urmărite dezvoltarea nivelului  intelectual, 
stimularea interacţiunilor socio-afective, dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii, îmbogăţirea 
vocabularului, stimularea interesului pentru frumosul din artă, exersarea depriderilor deja formate şi 
achiziţionarea altora noi, în vederea pregătirii copiilor pentru o mai bună integrare şi adaptare la 
mediul școlar și socio-cultural.  

 
 

3.3.3. Monitorizarea și centralizarea rezultatelor obținute din evaluarea finală 
 

Evaluarea finală s-a desfășurat în perioada 01.06.2020 –12.06.2020, fiind evaluați în medie 
342 preșcolari, dintre care 199 preșcolari de nivel I și 143  preșcolari de nivel II- grupa mare. 

 Evaluarea s-a realizat on line, pe domenii de dezvoltare  . 
Ca urmare a evaluării aplicate la fiecare grupă, rezultatele au fost centralizate pe nivele de 

vârstă și domenii de dezvoltare și s-au constatat următoarele date statistice: 
 

DEZVOLTARE FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ȘI IGIENEI PERSONALE: 
NIVELUL I: 
Comportament atins: 139  preșcolari = 69,84 % 
Comportament în dezvoltare: 57 preșcolari = 28,64 % 
Comportament care necesită sprijin: 3 preșcolari = 1,50% 
NIVELUL II- GRUPA MARE: 
Comportament atins : 132 preșcolari = 92,30 % 
Comportament în dezvoltare: 10 preșcolari = 6,99% 
Comportament care necesită sprijin: 1preșcolari = 0,69%  

La nivelul grădiniței din totalul de 342  preșcolari evaluați la nivelul I și II s-au  
constatat următoarele date: 

Comportament atins: 271 preșcolari = 79,23% 
Comportament în dezvoltare: 67 preșcolari= 19,59 % 
Comportament care necesită sprijin: 4 preșcolari = 1,16% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19,59%

79,23%

1,16%

comportament atins

comportament în dezvoltare

DEZVOLTARE FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ȘI IGIENEI PERSONALE 

mailto:gradinitapp26timisoara@yahoo.com


 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________ 
Str. Teiului, Nr. 3, 300659 
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMÂNIA 
Tel. +40 0256 226 307, Fax. +40  0256 222 717 
E – mail: gradinitapp26timisoara@yahoo.com 

47 
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIȘ 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIȘOARA 

DEZVOLTARE SOCIO-EMOȚIONALĂ : 
NIVELUL I: 
Comportament atins: 107 preșcolari = 53,76% 
Comportament în dezvoltare: 83 preșcolari =41,70 % 
Comportament care necesită sprijin: 9 preșcolari = 4,52  % 
NIVELUL II: 
Comportament atins :114 preșcolari = 79,72 % 
Comportament în dezvoltare: 26 preșcolari = 18,18 % 
Comportament care necesită sprijin: 3 preșcolari = 2,09 %  

La nivelul grădiniței din totalul de 342 preșcolari evaluați la nivelul I și II s-au  
constatat următoarele date: 

Comportament atins: 221 preșcolari = 64,61 % 
Comportament în dezvoltare: 109 preșcolari = 31,87 % 
Comportament care necesită sprijin: 12 preșcolari = 3,50 % 

 
CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI  ÎN  ÎNVĂȚARE: 
NIVELUL I: 
Comportament atins: 103 preșcolari = 51,75 % 
Comportament în dezvoltare: 88 preșcolari = 44,22 % 
Comportament care necesită sprijin: 8 preșcolari = 4,02 % 
Nivelul II: 
Comportament atins : 123 preșcolari = 86,01 % 
Comportament în dezvoltare: 15 preșcolari = 10,48 % 
Comportament care necesită sprijin: 5 preșcolari = 3,49 %  

La nivelul grădiniței din totalul de 342 preșcolari evaluați la nivelul I și II s-au  
constatat următoarele date: 

Comportament atins: 226 preșcolari = 66,08% 
Comportament în dezvoltare: 103 preșcolari = 30,11 % 
Comportament care necesită sprijin: 13 preșcolari = 3,80 % 
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DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII 
NIVELUL I: 
Comportament atins: 95 preșcolari = 47,73 % 
Comportament în dezvoltare: 97 preșcolari = 48,74 % 
Comportament care necesită sprijin: 7 preșcolari =3,51 % 
NIVELUL II: 
Comportament atins : 116 preșcolari = 81,11 % 
Comportament în dezvoltare: 23 preșcolari = 16,08 % 
Comportament care necesită sprijin: 4 preșcolar = 2,79 %  

La nivelul grădiniței din totalul de 342 preșcolari evaluați la nivelul I și II s-au  
constatat următoarele date: 

Comportament atins: 211 preșcolari = 61,40 % 
Comportament în dezvoltare: 120 preșcolari= 35,08% 
Comportament care necesită sprijin: 11 preșcolari = 3,21  % 
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DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII 
NIVELUL I: 
Comportament atins: 130 preșcolari = 65,32 % 
Comportament în dezvoltare: 61 preșcolari = 30,65 % 
Comportament care necesită sprijin: 8 preșcolari = 4,02 % 
NIVELUL II: 
Comportament atins :121 preșcolari = 84,61 % 
Comportament în dezvoltare: 18 preșcolari = 12,58 % 
Comportament care  sprijin: 4  preșcolari = 2,79%  

La nivelul grădiniței din totalul de 342 preșcolari evaluați la nivelul I și II s-au  
constatat următoarele date: 

Comportament atins: 251 preșcolari = 73,39 % 
Comportament în dezvoltare: 79 preșcolari = 23,09 % 
Comportament care necesită sprijin: 12 preșcolari = 3,50 % 
 

                           
 

CONCLUZII FINALE: 
În baza concluziilor finale elaborate de fiecare grupă, precum și a centralizării generale a 

rezultatelor evaluării inițiale, se poate concluziona că rezultatele sunt pozitive, că înregistrăm un 
plus în ceea ce priveşte comportamentele (A = atins, D = în dezvoltare sau NS = necesită 
sprijin) evaluate. 
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După centralizarea rezultatelor celor 342 de copii se pot raporta următoarele comportamente 

obţinute: 
Marea majoritate a copiilor deţin cunoştinţe despre mediul înconjurător, au capacitatea de a 

recunoaşte, alcătui sau denumi mulţimi de obiecte, după anumite criterii ca: formă, mărime, culoare, 
au capacitatea de a utiliza cifre, sau de a realiza corespondenţa între numere şi cifre, toate acestea 
dovedind că toți au deprinderi de muncă intelectuală formate și corespunzătoare particularităţilor lor 
de vârstă. 

De asemenea, majoritatea copiilor au formate deprinderi practic-gospodăreşti, abilităţi 
practice specifice nivelului de dezvoltare motrică, deprinderi igienico-sanitare, necesare pentru 
menţinerea stării de sănătate, deprinderi motrice de bază şi aplicativ-utilitare, simţ practic şi estetic.  

Din punct de vedere fizic şi psihic toţi copiii sunt normali, dezvoltaţi în parametri specifici 
vârstei, provenind din familii echilibrate, unii dintre aceştia având încă un frate sau o soră. 

În concluzie, de-a lungul acestui an şcolar, au fost urmărite dezvoltarea nivelului intelectual, 
stimularea interacţiunilor socio-afective, dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii, îmbogăţirea 
vocabularului, stimularea interesului pentru frumosul din artă, exersarea depriderilor deja formate şi 
achiziţionarea altora noi, în vederea pregătirii copiilor pentru o mai bună integrare şi adaptare la 
mediul școlar și socio-cultural.  
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4. ACȚIUNI PRINCIPALE ȘI REZULTATE OBȚINUTE ÎN ANUL ȘCOLAR  2019-2020,  
 

4.1. Activitatea de perfecționare și formare continuă a personalului didactic din unitatea de 
învățământ 

 
Conform Raportului de activitate pe semestrul I al anului școlar 2019-2020, înregistrat cu 

Nr. 49/21.01.2020, al Comisiei pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică din 
Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara, numită prin Decizia Nr. 54/09.09.2019 a directorului unității de 
învățământ, activitatea de perfecționare și formare continuă a personalului didactic din unitatea de 
învățământ se caracterizează prin: 

 
Obiective:  
 Identificarea nevoilor de formare a personalului didactic 
 Participarea tuturor cadrele didactice la activitățile metodice din grădiniță 
 Participarea tuturor cadrelor didactice la consfătuiri, cercuri pedagogice la nivel judeţean 
 Completarea fișei individuale de formare continuă de către fiecare cadru didactic. 
 Dobândirea de noi competențe profesionale în acord cu standardele profesionale prin 

înscrierea la examenul de obţinere a gradelor didactice. 
 Întocmirea dosarelor de către cadrele didactice pentru acordarea gradelor didactice în 

învățământul preșcolar. 
 Prezentarea ofertelor privind cursurile de formare organizate de CCD Timis, Universitatea de 

Vest Timisoara si alte institutii furnizoare de educație 
 Participarea cadrelor didactice la cursurile de formare din ofertă. 
 Monitorizarea participarii personalului  didactic auxiliar și nedidactic la cursurile de formare  

conform graficului stabilit. 
 Prezentarea și prelucrarea metodologiei privind mobilitatea cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar 
 Prezentarea metodologiei privind acordarea garadatiei de merit a cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar. 
 Propunerea si sustinerea cadrelor didactice in vederea participarii la concursul pentru 

acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar. 
 Intocmirea rapoartelor de analiză privind activitatea comisiei pentru perfecționare din 

grădiniță 
 Prezentarea raportului anual  privind activitatea comisiei pentru perfecționare din grădiniță 

pentru anul școlar 2018-2019 
 
La începutul anului școlar s-a întocmit analiza nevoilor de formare profesională prin 

raportare la competențele necesare realizării sarcinilor incluse în fișa postului, corelată cu nevoile de 

formare și dezvoltare profesională identificate prin chestionarea personalului. În urma aplicării 
chestionarului de investigare a nevoilor de formare a cadrelor didactice au rezultat 
următoarele:  

 
Rezultate obținute: 
 
 35  % (9 cadre didactice din 30) au nevoie de perfecționare privind noutățile general-

educative și 29 % (10 cadre didactice din 30) au nevoie de perfecționare în specialitatea 
academică. Ca măsura de reglare am sugerat participarea cadrelor didactice la cursul  
„Managementul carierei și dezvoltării personale” asigurat de Asociația Didakticos - specifice 
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învățământului preșcolar. 9 cadre didactice au participat cursuri în semestrul I al acestui an 
școlar  
Ca măsură de reglare s-a optat pentru participarea cadrelor didactice la cursurile asigurate 

de Casa Corpului Didactic Timiș specifice învățământului preșcolar și cursurile Asociației Didakticos 
din Timișoara, cu finanțare de către unitatea de învățământ, din bugetul local, capitol bugetar 
”Pregătire profesională”.  
 Peste 90 % din cadrele didactice participă la activitățile metodice din grădiniță. 
 Peste 90% din cadrele didactice participă la consfătuiri, cercuri pedagogice, schimburi de 

experiență. 
 57 % din cadrele didactice din grădiniță au acumulat cele 90 credite necesare. 
 1 cadru didactic s-a înscris la gradul I și 2 cadre didactice s-au înscris la gradul II, 8 debutanți 

înscriși la concursul de obținere a gradului didactic definitiv 
 CCD  Timiș  a oferit o paletă de 8 cursuri acreditate în domeniul învățământului preșcolar, iar 

Asociația Didakticos a oferit alte 6 cursuri acredítate. 9 cadre didactice au  participat la diverse 
cursuri de formare din oferta Didakticos și 1 cadru didactic la cursurile organizate de Asociația 
Dascăli Emeriți. 

 2 cadre didactice care s-au încadrat în condițiile art. 93 alin 1 din  Metodologia - cadru privind 
mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-
2020 , cu contract individual de muncă încheiat pe durata de viabilitate a postului, au obținut 
nota 7 la examenul de definitivat și deci prelungirea duratei contractului individual de muncă pe 
durata de viabilitate  a postului.   

Aspecte pozitive: 
 

 personal didactic calificat 100 % cu   o bună pregătire metodică și științifică; 

 ponderea cadrelor didactice titulare sau cu contract individual de muncă pe durata de 
viabilitate a postului este de 67,71 %; 

 ponderea cadrelor didactice cu   gradul didactic I este de 51,61%; 

 suportul echipei manageriale a grădiniței în vederea participării la cursuri de formare / 
perfecționare  a crescut comparativ cu anul școlar precedent, mai multe cadre didactice au 
conștietizat importanța formării profesionale pe tot parcursul vieții. 
  

Aspecte care necesită îmbunătățire: 
- demotivarea unui segment de cadre didactice cu vechime în a-și aduce contribuția la 

inovarea didactică și în a mentora debutanți 
 
A fost elaborat un plan de formare pentru personalul din unitatea de învățământ, în funcție 

de nevoile identificate prin aplicarea de chestionare. S-a selectat personalul pentru care se impune 
participarea la forme de perfecționare/formare pe baza unor criterii specifice și transparente.  

Planul de formare/dezvoltare profesională a fost aprobat în Consiliul de administraţie 
al unităţii de învăţământ prin HCA Nr.7/03.10.2019. 

În anul școlar 2019-2020, 10 cadre didactice au participat la 10 cursuri asigurate de diverse 
instituții (Didakticos, CCD Timiș, UMPR). 57% dintre cadrele didactice au cumulat 90 de credite 
transferabile, iar 19  îngrijitoare au urmat curs de perfecționare periodică în domeniul igienei. 

S-a realizat evaluarea periodică a eficienței activității de perfecționare/formare și 
identificarea măsurilor de ameliorare.  

Evaluarea periodică a eficienței activității de perfecționare/ formare și identificarea măsurilor 
de ameliorare a făcut obiectul Raportului privind activitatea  Comisiei pentru dezvoltare profesională 
și evoluție în cariera didactică, sem I, Nr. 49/21.01.2020, a Raportului privind activitatea  Comisiei 
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pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică, sem II, Nr. 5.1/12.06.2020 ,precum și 
al Raportului anual privind activitatea  Comisiei pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera 
didactică, Nr. 51/12.06.2019.  

Aplicarea planului de dezvoltare personală personală a debutanţilor/ a cadrelor didactice 
înscrise la gradele didactice a fost monitorizată prin intermediul Comisiei pentru dezvoltare 
profesională și evoluție în cariera didactică,  numită prin Decizia Nr. 54/09.09.2020 a directorului. 

Prin Decizia Nr. 68/09.09.2019 a directorului unității de învățământ a fost numită persoana 
responsabilă cu activitatea de mentorat a cadrelor didactice debutante și a celor fără studii 
corespunzătoare postului 

Consilierea profesională a cadrelor didactice debutante/a cadrelor didactice înscrise la 
gradele didactice s-a realizat prin intermediul șefilor de catedră/ responsabilului de Comisie 
metodică/responsabilului Comisiei dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică/ 
metodiști/director și a numită persoanei responsabilă cu activitatea de mentorat a cadrelor didactice 
debutante și a celor fără studii corespunzătoare postului 

Monitorizarea aplicării planului de dezvoltare personală a debutanţilor/ a cadrelor didactice 
înscrise la gradele didactice a făcut obiectul Raportului privind activitatea  Comisiei pentru 
dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică, sem I, Nr. 49/21.01.2020, a Raportului 
privind activitatea  Comisiei pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică, sem II, 
Nr. 5.1/12.06.2020, precum și al Raportului anual privind activitatea  Comisiei pentru dezvoltare 
profesională și evoluție în cariera didactică, Nr. 51/12.06.2019. 

Activitatea de mentorat a vizat cele 6 cadre didactice debutante. Organizarea activității de 
mentorat pentru dezvolatare profesională a intrat în sarcina persoanei responsabilă cu activitatea de 
mentorat a cadrelor didactice debutante și a celor fără studii corespunzătoare postului, numită prin 
decizie a directorului și a avut următoarele direcții de acțiune: consultarea legislaţiei, planificarea şi 
proiectarea activităţilor/consiliere individuală, asistenţă la orele profesorului mentor, asistenţă la 
orele profesorului/cadrului didactic debutant. La una dintre asistențele la orele cadrului didactic 
debutant a participat și directorul. S-au întocmit dosare pentru obținerea gradelor didactice: 

 
DEFINITIVAT 

1.  BRAICA DIANA ROXANA GEORGIANA 2020 

2.  LUNGU ANDREEA ROXANA 2020 

3.  MARCU PATRICIA 2020 

4.  TUDUCE ANDREEA DANIELA 2020 

5.  VELCIOV ANDREEA 2020 

 
GRADUL II 

 
GRADUL I 

1.  VELE CLAUDIA Colocviu – sesiunea 2020 

 
 
Prin contract cu UVT, Facultatea de Sociologie și Psihologie, 12 cadre didactice din unitatea 

de învățământ au asigurat îndrumarea practicii pedagogice a studenților de la PIPP în semestrul I. 
În semestrul al II- lea, perioada de stare de urgență națională și de stare de alertă,  activitatea de 
îndrumare a practicii pedagogice a fost suspendată. 

1.  BERBECE NICOLETA Inspectie speciala – sesiunea 2020 

2.  MALAIMARE MIHAELA DIANA Cerere preinspectie-sesiunea 2019 
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Cursuri de perfecționare urmate și promovate în anul școlar 2019-2020: 
Total  315 credite  si 1372 ore 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

cadrului 
didactic 

Titlul cursului Număr  
credite 

Număr 
ore 

1. Strizu 
Camelia-Liliana 

„Managementul organizației școlare” –
Didakticos 

 

25 credite 100 ore 

2. Safta Alina 
Carmen 

„Managementul programelor educaționale” 
–Didakticos  

25 credite 100 ore 

”Managementul calității în unitățile de 
învățământ” ” –Didakticos 

30 credite 100 ore 

3. Ungar Silvia „Managementul organizației școlare” –
Didakticos 

 

25 credite 100 ore 

4. Badea Alina „Managementul programelor educaționale” 
–Didakticos” 

25 credite 100 ore 

5. Tanța Maria 
Bernadeta 

„Managementul programelor educaționale” 
–Didakticos” 

25 credite 100 ore 

”Managementul calității în unitățile de 
învățământ” ” –Didakticos 

30 credite 100 ore 

6. Stoica Zenuța 
Rodica Mirela 

„Managementul organizației școlare” –
Didakticos 

 

25 credite 100 ore 

7. Andrei 
Daniela 

„Managementul organizației școlare” –
Didakticos 

25 credite 100 ore 

8.  Tudorescu 
Maria Carolina 

„Managementul organizației școlare” –
Didakticos 

 

25 credite 100 ore 

9. Mitrov Persida ”Managementul carierei si dezvoltarii 
personale ”–Didakticos 

25 credite 100 ore 

10.  Vele Claudia Strategii didactice inovative adaptate si 
aplicate in procesul de predare-evaluare - 
Asociatia Dascali Emeriți 

- 48 ore 

 

Initiere si aplicare a tehnologiilor 
informationale in activitatea didactice- 
Asociatia Dascali Emeriți 

- 60 ore 

11. Ignat Ana ”Managementul calității în unitățile de 
învățământ” ” –Didakticos 

30 credite 100 ore 

”Produse software online în predarea a 
clasă”- C.C.D. Timiș 

- 32 

12.  Ordog Monika ”Produse software online în predarea a 
clasă”; Utilizare G Suite ”- C.C.D. Timiș 

- 32 
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Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică a elaborat portofoliul 
personal al cadrului didactic privind formarea profesională și a actualizat baza de date privind 
creditele profesionale acumulate în intervalul de ani aferent fiecărui cadru didactic din unitate  a 
rezultat :  38 % ( 8 cadre didactice)  din 30 au acumulat cele 90 credite, iar diferența de 62 %  (13 
cadre didactice) nu au acumulat cele 90 credite  din diferite motive : necalificare în domeniu, motive 
financiare, motive de sănătate, concedii de maternitate sau se află în primul an din interval. 

Analizând situația creditelor obținute pe ultimii 5 ani a fiecărui cadru didactic, la 1 septembrie 
2019 a rezultat : 21 cadre didactice (62%)  din 30 au acumulat 90 credite. 

Toate cadrele didactice înscrise la perfecționare prin grade didactice au promovat inspecțiile 
de specialitate  cu calificativ FOARTE BINE/nota 10, iar 5 cadre didactice înscrise la CNU, dintre 
care 4 au obținut note peste 8.50. 

 

4.2. Activitatea instructiv-educativă 
 
Conform Raportului anual de activitate al Comisiei pentru curriculum, numită prin Decizia Nr. 

62/09.09.2019 a directorului unității de învățământ, înregistrat în Registrul de evidență a 
documentelor  comisiei cu Nr. 26/25.06.2020 și Planului operațional al Comisiei de Curriculum, 
înregistrat cu nr.3/13.09.2019 în Registrul de evidență a documentelor  comisiei,  Proiectul de 
curriculum al Grădiniței P.P. Nr.26 Timișoara, înregistrat cu Nr. 15/18.01.2019, a fost elaborat 
conform metodologiilor în vigoare.  

  

4.2.1. Aplicarea Curriculumului-nucleu și a C.D.Ș.  
Demersul didactic a fost conceput în baza corelării factorilor implicaţi în educarea copilului, 

respectiv educatoare-copil-părinte. Cadrele didactice dispun de o bază bogată de materialele 
curriculare pentru nivelul preşcolar: 

Planuri de învăţământ adaptate la noul curriculum 
Curriculum pentru educație timpurie, 2019 
Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concept și instrumente cu care operează 

Curriculumul pentru educație timpurie-2019 
Scrisoare metodică pentru annul școlar 2019-2020, învățământ preșcolar, pentru 

implementarea unitară și coerentă a Curriculumului pentru educație timpurie – 2019 
Curriculum pentru educaţia bilingvă în învǎţǎmântul preşcolar C.L.I.L. ( este un 

produs al Proiectului Bilingual education: a step ahead (Educaţia bilingvă: un pas înainte - în 
limba românǎ), proiect cofinanţat prin Programul Erasmus + al Uniunii Europene) 

Îndrumătoare avizate MEN, conform normativelor 
Caiete de lucru avizate MEN,conform normativelor 
Cărţi de specialitate 
La nivelul Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara, în anul școlar  2019-2020 se 

aplică Curriculumul pentru educație timpurie, aprobat prin OMEN Nr. 4694/02.08.2019. 
Comisia pentru curriculum a elaborat o fișă de monitorizare a documentelor școlare și au 

fost verificate în perioada 24.10- 09.11.2019 următoarele documente : 
 Planificarea anuală ; 
 Planificarea calendaristică; 
 Fișele de progres a preșcolarului 
 Caietul de observații asupra copilului 
 Graficul activităților de consiliere cu părinții; 
 Graficul activităților opționale. 
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În urma verificării documentelor școlare s-a constatat că toate cadrele didactice pun în 
aplicare curriculumul conform indicațiilor MEC și respectă planul de învățământ pentru nivelul 
preșcolar. 

Oferta curriculară a Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 26, înregistrată cu nr. 635/03.09.2019, 
este adecvată contextului socio-economic și cultural actual și are în vedere atingerea  următoarelor 
finalități ale educației timpurii: 

 dezvoltarea fizică, sănătate și igienă personală; 
 dezvoltarea socio-emoţională;  
 dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii;  
  dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii;  
  capacităţi și atitudini în învăţare.  

Pentru ca oferta educațională a grădiniței să fie adecvată contextului socio-economic și 
cultural, depunem eforturi în: 

- Asigurarea accesului la o educație de calitate și echilibrată pentru fiecare copil; 
- Asigurarea condițiilor materiale favorabile vieții într-un cadru modern, corespunzător 

normelor și valorilor societății, necesare dezvoltării sănătoase a fiecărui copil; 
- Asigurarea unui învățământ incluziv prin acordarea de șanse egale, inclusiv copiilor cu CES 

sau  celor proveniți din medii sociale dezavantajate socio-economic; 
- Asigurarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic calificat; 
- Asigurarea unui tratament echitabil pentru toți copiii indiferent de etnie, vârstă, sex, nivel 

socio-economic, tip de dizabilitate, te către toți angajații instituției. 
În realizarea ofertei educaţionale a Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 26, s-au avut în 

vedere: 
- opţiunile părinţilor; 
- resursele umane, resursele materiale şi financiare; 
- interesele comunităţii locale. 
Serviciile de educație timpurie oferite de Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 26 se referă la 

organizarea învăţământului preşcolar, pe nivele de vârstă, constituite  după criteriul vârstei copiilor 
sau după nivelul de dezvoltare globală al acestora, beneficiind de cadre didactice calificate şi o 
infrastructură adecvată. 

Categoriile de activităţi de învăţare prezente în planul – cadru de învăţământ, pentru 
nivelul de învăţământ preşcolar sunt: 

- activităţi pe domenii de învăţare (care pot fi activităţi integrate sau pe 
discipline); 

- jocuri şi activităţi alese; 
- activităţi de dezvoltare personală. 
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Intervalul de  
      vârstă   

Tipuri de activități de învățare  
  

Nr.ore de activități de învățare 
desfășurate cu copiii zilnic/tură  

  

Numărul total de ore de    
activități  

de   învățare/săptămână      

0 – 18 luni   Jocuri și activități liber-alese   
Rutine și tranziţii   
Activităţi tematice   
TOTAL   

                       2 h    
2 ½ h x 2 zile/săpt  și  3 h x 3 zile

 /săpt  
                  10/15 min.   

                            10 h 
 14 h 
 1 h 
25 h  

19 – 36 luni 
  

Jocuri și activități liber-alese   
Rutine și tranziţii   
Activităţi tematice   
TOTAL  

                         2 ½ h    
    2 h x 4 zile/săpt   și  2 ½ h  x 1 

zi/săpt   
  
                  20/25 min.  

                           12 ½ h      
                           10½ h   
                             2 h  
                             25 h 

37 – 60 luni 
  

Jocuri și activități liber-alese   
Rutine și tranziţii   
Activităţi pe domenii experiențiale   
TOTAL  

                              2 h  
                               2 h  
                               1 h  

                             10 h 
                             10 h 
                              5 h 
                              25 h  

61 – 72/84 
luni   

Jocuri și activități liber-alese   
Rutine și tranziţii   
Activităţi pe domenii experiențiale   
TOTAL  

2 h  
 1 ½ h  
 1 ½ h  

                             10 h 
                            7 ½ h      
                             7½ h   
                               25 h  
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Abordarea curriculumului din perspectiva dezvoltării globale vizează cuprinderea tuturor 
aspectelor importante ale dezvoltării complete a copilului, în acord cu particularităţile sale de vârstă 
şi individuale. Astfel, pentru segmentul de vârstă 3-6 ani, domeniile experienţiale devin instrumente 
de măsură și de atingere a așteptărilor privind dezvoltarea copilului, în contextul în care ele 
concretizează deprinderi, capacităţi, abilităţi, conţinuturi specifice domeniilor de dezvoltare. 

a) Activităţile pe domenii experienţiale sunt activităţile integrate sau pe discipline, 
desfăşurate cu copiii în cadrul unor proiecte planificate în funcţie de temele anuale de studiu 
propuse de curriculum, precum şi de nivelul de vârstă,de nevoile şi interesele copiilor din grupă.  

Domeniile experiențiale sunt:  
• Domeniul Limbă și Comunicare;  
• Domeniul Științe;  
• Domeniul Om și Societate;  
• Domeniul Estetic și Creativ;  
• Domeniul Psihomotric. 

Numărul orelor alocate activităţilor pe domenii experienţiale indică îndeosebi numărul 
maxim de ore care pot fi parcurse într-o săptămână, disciplinar sau integrat.  

Educatoarea poate planifica activităţi de sine stătătoare, respectiv pe discipline (activităţi de 
educarea limbajului, activităţi matematice, de cunoaşterea mediului, de educaţie pentru societate, 
de educaţie fizică, activităţi practice, educaţie muzicală sau activităţi artistico-plastice) sau activităţi 
integrate (cunoştinţelele din cadrul mai multor discipline pot fi îmbinate armonios pe durata unei zile 
întregi şi, cu acest prilej, în activitatea integrată intră şi activitățile pentru dezvoltare personală și 
jocurile şi activităţile alese SAU cunoştinţele interdisciplinare sunt focalizate pe anumite domenii 
experienţiale iar jocurile şi activităţile alese și activitățile pentru dezvoltare personală se desfăşoară 
în afara acesteia).  

Este important de ştiut că ordinea desfăşurării etapelor de activităţi (etapa I, etapa a II-a, 
etapa a III-a) nu este întotdeauna obligatorie, cadrul didactic având libertatea de a opta pentru 
varianta potrivită. 
 Jocul este activitatea fundamentală a copilului pe care se sprijină atât rutinele cât şi 
tranziţiile şi, evident, activităţile de învăţare. El influenţează întreaga conduită şi prefigurează 
personalitatea în plină formare a acestuia. Așadar, mijloacele principale de realizare a procesului 
instructiv-educativ la nivel antepreşcolar si preşcolar sunt: jocul, (ca joc liber, dirijat sau didactic), 
activităţile didactice de învăţare. 

Programul anual de studiu se organizează în jurul a şase mari teme: 
1. Cine sunt/ suntem?; 
2. Când, cum şi de ce se întâmplă?; 
3. Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?; 
4. Cum planificăm/ organizăm o activitate?; 
5. Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?; 
6. Ce şi cum vreau să fiu? (ordinea prezentării nu are nici o legătură cu momentul din anul 

şcolar când pentru o temă sau alta se pot derula cu copiii diferite proiecte).  
Pornind de la aceste teme, anual, pe grupe de vârstă, se stabilesc proiectele care urmează 

a se derula cu copiii.Intr-un an şcolar, se pot derula maximum 7 proiecte cu o durată de maximum 
5 săptămâni/proiect sau un număr mai mare de proiecte de mai mică amploare, variind între 1-3 
săptămâni, în funcţie de complexitatea temei abordate şi de interesul copiilor pentru tema 
respectivă. De asemenea, pot exista şi săptămâni în care copiii nu sunt implicaţi în nici un proiect, 
dar în care sunt stabilite teme săptămânale de interes pentru copii. Totodată, pot exista şi proiecte 
de o zi si/sau proiecte transsemestriale. 

În medie, pentru toate cele patru intervale de vârstă, o activitate cu copiii durează între 15 
si 45 de minute (de regulă, 15 minute la grupa mică, 30-45 minute maximum lagrupa mare). În 
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funcţie de nivelul grupei, de particularităţile individuale ale copiilordin grupă, de conţinuturile şi 
obiectivele propuse la activitate, educatoarea va decide careeste timpul efectiv necesar pentru 
desfăşurarea fiecărei activităţi. 

Numărul de activităţi zilnice desfăşurate cu copiii este de 10 ore, tipul de program al 
unității de  învățământ fiind program  prelungit, iar numărul de activităţi dintr-o săptămână 
variază în funcţie de nivelul de vârstă al copiilor. 

b) Jocurile şi activităţile didactice alese sunt cele pe care copiii și le aleg şi îi ajută pe 
aceştia să socializeze în mod progresiv şi să se iniţieze în cunoaşterea lumii fizice, a mediului social 
şi cultural căruia îi aparţin, a matematicii, comunicării, a limbajului citit şi scris.  

Reuşita desfăşurării jocurilor şi a activităţilor liber - alese depinde în mare măsură de modul 
în care este organizat şi conceput mediul educaţional. Acesta trebuie să stimuleze copilul, să-l ajute 
să se descopere, să relaționeze cu ceilalți, să coopereze, să se orienteze în spațiu, să-l invite la 
acţiune și la rezolvarea de probleme etc.  

În interiorul grădiniţei, copilul are nevoie atât de spaţii largi, cât şi de spaţii restrânse, relativ 
izolate. Este necesară existenţa unor arii de activitate/centre de interes/centre de activitate bine 
organizate şi dotate cumaterial bogat şi diversificat, pentru a fi cât mai atractive pentru copii. Spaţiul 
clasei va fi organizat pe centre de interes/activitate: Bibliotecă, Ştiinţă, Artă, Nisip și apă, Jocuri de 
rol, Construcţii etc. În funcţie de spaţiul disponibil, sectorizarea sălii de grupă poate cuprinde toate 
centrele sau cel puţin trei dintre ele, în care cadrul didactic pregăteşte zilnic  „oferta” pentru copii, 
astfel încât aceştia să aibă posibilitatea să aleagă locul de învăţare şi joc, în funcţie de 
disponibilitate şi nevoi.  

Materialele care se regăsesc în zonele/centrele/colţurile deschise, nu trebuie să fie aleatorii, 
ci atent alese, în strânsă corelare cu tema săptămânii sau cu tema proiectului aflat în derulare. Ele 
vor fi ordonate, ţinute în locuri fixe şi la îndemâna copiilor, precum și etichetate,în prezența copiilor 
și corespunzător vârstei acestora.  

În aceste centre se organizează jocuri și activităţi liber - alese, precum şi activităţi 
tematice/activități pe domenii experiențiale, care sprijină manifestarea comportamentelor 

dobândite.  
De fapt, tot ceea ce postăm pe pereți trebuie să fie în acord cu nevoile copilului și pentru 

stimularea dezvoltării acestuia.  
Jocurile și activitățile liber-alese se desfășoară pe grupuri mici, în perechi şi chiar individual. 

În decursul unei zile proiectăm, în funcţie de tipul de program prelungit, trei etape de jocuri şi 
activităţi alese: 

- etapa I – dimineaţa, înainte de începerea activităţilor integrate; 
- etapa a II-a – în intervalul de după activităţile pe domenii de învăţare şi înainte de masa de 

prânz/plecarea copiilor acasă( cei care optează pentru program normal);  
- etapa a III-a – în intervalul cuprins între etapa de relaxare de după amiază si plecarea 

copiilor de la programul prelungit acasă. Totodată, în unele cazuri, ele se pot regăsi ca elemente 
componente în cadrul activității integrate.  

Pentru etapa jocurilor si a activităţilor alese desfăşurate în curte, grădiniţa oferă un spaţiu 
exterior special amenajat/ curtea de joc, dotarea cu aparate de joacă (căsuţe, foișor, Parcul 
Senzorial ”Curcubeu” cuprinzând un traseu sensorial,   o grădină senzorială și 3 centre de tip ”Nisip 
și apă”). 

c) Activităţile de dezvoltare personală au inclus rutinele, tranziţiile şi activităţile din 
perioada după-amiezii (pentru program prelungit), inclusiv activităţile opţionale. 

Rutinele înglobează, de fapt, activităţi de tipul: sosirea copilului, întâlnirea de dimineaţă, 
micul dejun, igiena – spălatul şi toaleta, masa de prânz, somnul/perioada de relaxare de 
după-amiază, gustările, plecarea şi se disting prin faptul că se repetă zilnic, la intervale 
aproximativ stabile, cu aproape aceleaşi conţinuturi.  
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Gimnastica de înviorare/Momentul zilnic de mișcare. Gimnastica de înviorare se 
desfăşoară zilnic până la micul dejun, timp de 10-15 minute, în aer liber sau în încăpere, în funcţie 
de condiţiile atmosferice şi contribuie la ridicarea tonusului emoţionalşi muscular al copiilor.. 
Gimnastica de dimineaţă trebuie să aibă un caracter distractiv, se poate face pe muzică, deoarece 
acompaniamentul muzical creează o ambianţă plăcută, de bucurie sau poate cuprinde exerciţii 
distractive cu caracterimitativ.  

Întâlnirea de dimineaţă este o activitate bine structurată, care ocupă un loc important în 
programul zilnic și care durează aproximativ 15-30 de minute. Structura întâlnirii de dimineață are 
elemente obligatorii (salutul, prezența, calendarul naturii)și elemente la alegere (împărtășirea cu 
ceilalți, activitate de grup și noutatea zilei). Așadar, celortrei elemente obligatorii li se va adauga 
zilnic, în funcție de activitățile de învățare pe care le-am proiectat, în funcție de tema anuală de 
studiu sau de tema proiectului tematic pe care îl parcurg copiii, unul dintre elementele la alegere. În 
cazul alternativelor educaționale sau în învățământul particular putem remarca o structură diferită a 
întâlnirii de dimineață. La întâlnirea de dimineaţă accentul va cădea, printre altele (calendarul 
naturii, prezenţa etc.), pe: 

1. Autocunoaștere (Stimă de sine, imagine de sine – Cine sunt eu/cine eşti tu?, Sunt 
creativ!, Fluturaşul, Etichete bune, etichete rele; Inimioara de preșcolar/școlar). 

2. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare - comunicare asertivă – Învăţ să spun NU fără 
să îi deranjez pe cei din jur; comunicare cu colegii/părinţii/educatoarea – jocuri în diade de tipul: 
Cum salut?; Cum spun mulţumesc?; Cum cer iertare?; Cum mă împac cu prietenul meu?; Unele 
secrete nu trebuie păstrate niciodată…, în cine pot avea încredere?; Comunic în oglindă; Ce ţie nu-
ţi place, altuia nu face!; Mima ( comunicarea verbală şi non-verbală a propriilor trăiri si sentimente) 
Sunt vesel/trist pentru că…; Azi mi-a plăcut/nu mi-a plăcut la tine…pentru că…; Tristeţea/veselia în 
culori si forme. 

3. Managementul învăţării prin joc - Motivarea copilului pentru a deveni şcolar – Vreau să 
fiu şcolar; Continuă povestea....; Meseria de elev; Cum aş vrea să fie învăţătoarea mea; Eu, când 
voi fi şcolar.... 

4. Dezvoltarea empatiei - Dacă tu eşti bine şi eu sunt bine!; Cum să îmi fac prieteni?; Ba al 
meu, ba al tău; Cinci minute eu, cinci minute tu; Cum îmi aleg prietenii?; Îmi ajut prietenul?; Suntem 
toleranţi; Azi mi s-a întâmplat…; Cum v-aţi simţi dacă cineva v-ar spune…?, Cum să fac surprize 
celor dragi etc. 

a. Luarea deciziilor în funcţie de anumite criterii si încurajarea alegerilor şi a găsirii a 
cât mai multe variante de soluţii la situaţiile apărute - Hei, am si eu o opinie!, M-am certat cu 
prietenul meu – ce pot să fac?, Vreau…, îmi permiţi?, La răscruce de drumuri... 

b. Medierea conflictelor - Învăţ să lucrez în echipă, Singur sau în grup?, Fără violenţă!, 
Fotograful. 

Micul dejun şi masa de prânz. E necesar să cunoaştem la ce alimente sunt alergici unii 
copii, dacă în familia lor se consumă carne, în special carne de porc, interzisă în unele religii.  

Copiii pot fi implicaţi în aşezarea mesei, pun tacâmurile, cana şi şerveţelul în dreptul 
scaunului, recunoscând locul fiecărui copil. În timpul mesei învaţă să mânuiască lingura, furculiţa 
chiar şi cuţitul, să mănânce independent şi se formează deprinderea de a mânca fără zgomot, risipă 
sau murdărie, dar îşi consolidează şi deprinderi matematice, de exemplu, poziţiile spaţiale (stânga, 
dreapta), raportareanumărului la cantitate.  
 Tranziţiile sunt activităţi de scurtă durată, care fac trecerea de la momentele de rutină la 
alte tipuri/categorii de activităţi de învăţare, de la o activitate de învăţare la alta, în diverse 
momente ale zilei. Mijloacele de realizare ale acestui tip de activitate variază foarte mult, în funcţie 
de vârsta copilului, de contextul momentului şi de calităţile adultului cu rol de cadru didactic. În acest 
sens, ele pot lua forma unei activităţi desfășurate în mers ritmat, a unei activităţi care se desfășoară 
pe muzică sau în ritmul dat de recitarea unei numărători sau a unei frământări de limbă, a unei 
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activităţi în care se execută concomitent cu momentul de tranziţie respectiv un joc cu text si cânt cu 
anumite mişcări cunoscute deja de copii etc. 
 Somnul şi perioada de relaxare de după-amiază  
 Această etapă este specifică grădiniţelor cu program prelungit,iar pentru copiii care „vor 
dormi” prima dată în grădiniţă, e necesară o pregătire din partea părinţilor, a educatorului, astfel 
încât să nu creadă că sunt abandonaţi, să-i asigurăm că întotdeauna după acest moment vor merge 
acasă. În dormitorul grădiniţei, copilul învaţă să se dezbrace şi să se îmbrace, să-şi aşeze în ordine 
hainele, activităţi pe care le face la început cu stângăcie pentru că necesită o bună coordonare 
psihomotorie. Din partea educatorului, această perioadă a zilei impune o bună organizare, calm, 
atenţie, blândeţe şi multă răbdare pentru că fiecare copil are nevoie de sprijin şi îndrumare.  
 Copiii nu sunt obligați să doarmă, pentru că nu sunt toţi obişnuiţi cu somnul de  după-
amiază, iar nevoile de somn ale copiilor diferă; cu cât cresc au nevoie de mai puţin timp pentru 
odihnă diurnă. Li se asigură un spaţiu, pe o saltea sau canapea, unde pot să se relaxeze, răsfoind o 
carte, lecturând imagini, construind un puzzle. 

Activităţile opţionale intră tot în categoria activităţilor de învăţare, respectiv a celor de 
dezvoltare personală şi se includ în programul zilnic al copilului în grădiniţă.  

Procedura de selecție a activităților opționale prevede ca acestea să fie alese în anul școlar 
anterior, pentru anul școlar viitor și prevede  etape și termene clare pentru: elaborarea a minimum 
2-3 miniprograme de opționale de către cadrul didactic, prezentarea acestora în ședințele cu 
părinții, alegerea de către părinți a opționalului potrivit pentru copil, aprobarea acestora de către 
Consiliul de Administrație al instituției școlare, transmiterea tabelelor cu opționalele propuse pentru 
anul școlar viitor către I.S.J., în vederea avizării acestora de către inspectorul de specialitate și 
definitivarea ofertei curriculare a instituției pentru anul școlar viitor.  

Curriculumul la decizia şcolii din Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara a fost elaborat și aprobat în 
conformitate cu Metodologia privind elaborarea și aprobarea curriculumului școlar-planuri –cadru de 
învățământ și programe școlare, aprobat prin O.M.E.N. Nr. 3593/18.06.2014  și cu Procedura 
operațională P.09.11 privind avizarea la nivelul I.S.J. Timiș a disciplinelor opționale din școlile din 
județ. 

Activitatea opțională intră în norma cadrului didactic și i se acordă o plajă orară de 0-1 
activitate/săptămână. Activităţile opţionale intră în categoria activităţilor de învăţare, respectiv a 
celor pentru dezvoltare personală şi se includ în programul zilnic al copilului în grădiniţă. Programa 
unei activităţi opţionale poate fi elaborată de educatoare şi, în acest caz, va fi avizată de inspectorul 
de specialitate sau poate fi aleasă din oferta de programe opționale avizate de MEN sau de ISJ.  

În Grădinița P.P. Nr.26 Timișoara, activităţile opţionale se desfăşoară în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. Cadrele didactice care desfăşoară activităţi opţionale au libertatea de 
a-şi alege ziua, în funcţie de programul stabilit, timpul afectat fiind cel  destinat activităţilor cu 
preşcolarii, în funcţie de vârsta copiilor şi specificul grupei. Activităţile opţionale au menirea de a 
descoperi şi dezvolta înclinaţiile şi abilităţile copiilor.  

Programa activităţilor opţionale a fost elaborată de către educatoarea/profesorul care 
urmează să o desfăşoare şi a fost avizată avizată de inspectorul de specialitate sau poate fi aleasă 
de cel care predă opţionalul respectiv din oferta de programe avizate deja de MEN sau de ISJ. 
Timpul afectat unei activităţi opţionale este acelaşi cu cel destinat celorlalte activităţi din programul 
copiilor. În acest context, se va desfăşura cel mult un opţional pe săptămână, pentru copiii cu vârste 
între 37 – 60 luni (3- 5 ani) si cel mult două, pentru copiii cu vârste între 61 – 84 luni (5 – 7 ani). 
Activităţile opţionale s-au desfășurat cu maximum 10-15 copii şi au menirea de a descoperi şi 
dezvolta înclinaţiile copiilor şi de a dezvolta abilităţi, ca o premiză pentru performanţele de mai 
târziu. Grupele de copii participanţi la un opţional au cuprins, în medie, 10-15 preşcolari.  
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Grădiniţa P.P. Nr. 26 Timișoara a oferit  copiilor și cursuri de înot, judo și  karate. Aceste 
cursuri se desfăşoară în afara orelor de program şi sunt realizate de către profesori de specialitate 
în regim deactivități de club sportiv. 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 26 a propus pentru anul şcolar 2019-2020 
următoarele activităţi opţionale, conform Listei disciplinelor opționale, înregistrată cu Nr. 
890/12.11.2019: 
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d) Activităţile desfăşurate în perioada după-amiezii – activităţi recuperatorii pe domenii de 
învăţare, recreative, de cultivare şi dezvoltare a înclinaţiilor - sunt tot activităţi de 
învăţare. Acestea respectă ritmul propriu de învăţare al copilului şi aptitudinile 
individuale ale lui si sunt corelate cu tema săptămânală/tema proiectului și cu celelalte 
activităţi din programul zilei. 

Pentru organizarea și desfășurarea unor activități atractive și stimulative în perioada după-
amiezii, au fost avute în vedere următoarele aspecte: 

• respectarea particularităților individuale și de vârstă ale copiilor,  
• respectarea ritmului propriu de învăţare al copilului şi a aptitudinilor individuale ale acestuia;  
• acordarea libertății de mișcare și de decizie a copilului;  
• corelarea temelor și a conținutului acestora cu tema săptămânală/tema proiectului şi cu 

celelalte activităţi din programul zilei;  
• pregătirea, din timp, a materialelor necesare;  
• stabilirea unor detalii despre modul în care urmează a fi organizat spațiul sau despre 

metodele utilizate și tipul de interacțiune (educatoare-copil) adecvat fiecăruia (fie că vorbim 
de un copil sau de un grup de copii).  

 

4.2.2. Verificarea respectării orarului. 
Comisia pentru curriculum a elaborat o fișă de monitorizare a respectării orarului, fișă 

completată lunar, prin verificarea condicii de prezență. 
 În urma centralizării datelor din fișele de monitorizare s-a constatat că orarul este respectat 

de către toate cadrele didactice din unitate.  
 

4.2.3. Analiza swot a activității instructiv-educative desfășurate în anul școlar  2019-
2020 

 
PUNCTE TARI: 

 Respectarea planului de învăţământ şi a Curriculumului pentru educație timpurie 2019 ; 
 Adaptarea Curriculumului pentru educație timpurie la specificul unităţii noastre şi la 

particularităţilor de vârstă pentru fiecare nivel; 
 Stabilirea priorităţilor prin identificarea nevoilor de cunoaştere ale copiilor şi satisfacere a 

intereselor acestora; 
 Selectarea de conţinuturi interesante care au permis realizarea unor obiective stabilite în 

concordanţă cu acestea şi cu nivelul de dezvoltare al copiilor; 
 Realizarea de programe coerente prin teme interesante, prin scenarii complete şi finalităţi 

educative clare şi durabile. 
 Transmiterea de informaţii cu caracter ştiinţific, instructiv- educativ; 
 Selectarea modalităţilor de comunicare adecvate; 
 Facilitarea comunicarii cu copiii prin cooperare şi interacţiune; 
 Abordarea aspectelor metodice şi pedagogice ale activităţii didactice cu maximum de 

seriozitate si interes profesional ; 
 Informarea şi consilierea familiilor copiilor; 
 Asigurarea mijloacelor de învăţământ, a materialului didactic şi a auxiliarelor didactice 

adecvate particularităţilor de vârstă ale copiilor, nivelul de dezvoltare intelectuală şi 
conţinuturilor activităţilor planificate; 

 Amenajarea mediului educaţional în conformitate cu tipul de activităţi desfăşurate  
 Valorizarea tuturor copiilor prin expunerea lucrărilor, pastrarea lor in portofolii ; 
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 Individualizarea activităţii cu copiii şi implicarea activă a acestora în procesul instructiv-
educativ; 

 Asigurarea sănătaţii copiilor în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente 
neprevăzute; 

 relaţii interpersonale ce favorizează crearea unui climat educaţional deschis şi stimulativ; 

 Echiparea grupelor  și acces nelimitat la informațiile de pe internet; 

 Stabilirea unor relații pozitive cu alți copii, înțelegînd că fiecare copil este unic; 

 Creșterea numărului de activități comune grădiniță – familie. 

 C.D.S. centrat pe nevoile  preşcolarilor; 

 Spațiu educațional conform standardelor de calitate; 

 Echiparea grupelor și acces nelimitat la informațiile de pe internet; 

 Gama largă și flexibilă de activități opționale; 

 Grădinița își desfășoară programul educațional în baza planului de învăţământ pentru 
învățământul preșcolar, a Curriculum-ului pentru educație timpurie  și CDS, dispunând de 
auxiliare didactice, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, hărţi, atlasuri, îndrumătoare, ghiduri 
metodologice şi de evaluare, casete video, softuri educaţionale; 

 Oferta educaţională este adaptată anual cerinţelor părinților și aptitudinilor copiilor; 

 Corelarea conținuturilor de învățare cu cerințele curriculumului pentru educație timpurie;  

 Oferta curriculară este adecvată contextului socio-economic și cultural actual ;  
   
PUNCTE SLABE: 

 Organizarea activităților de recuperare a cunoștințelor pentru copiii care lipsesc din motive 
medicale; 

 Identificarea de strategii didactice de muncă independentă cu copiii care necesită ajutor 
suplimentar; 

 Tratarea diferențiată a copiilor cu nevoi speciale; 

 Colaborarea cu părinții pentru a-i implica mai mult în educarea copiilor lor; 

 Absentarea nemotivată a părinţilor unor preşcolari, atât de la şedinţele cu părinţii cât şi de la 
activităţile extraşcolare organizate în grădiniţă; 

 Lipsa de comunicare a părinţilor cu preşcolarii, dar şi cu cadrele didactice, care pot avea 
repercursiuni asupra dezvoltării ulterioare a acestora; 

 Planificarea unor teme care nu prezintă interes pentru toti preşcolarii; 

 Reticienţă din partea unor cadre didactice faţă de diversificarea ofertei CDS; 

 C.D.S. nu poate acoperi toate cerinţele preşcolarilor şi ale părinţilor; 

 Multitudinea de materiale necesare în parcurgerea CDS, materiale pe care trebuie să le 
confecționeze educatoarea. 

 
OPORTUNITĂŢI: 
 

 Posibilitatea creşterii randamentului şcolar prin implicarea tuturor factorilor educaţionali în 
procesul instructiv – educativ; 

 Creşterea de oferte educaţionale prin curriculum la decizia grădiniţei; 

 Colaborarea cu alte gradiniţe  şi agenţi economici pentru îmbunătăţirea performanţelor şi 
competenţelor preşcolarilor; 

 Utilizarea ofertelor de formare continuă; 

 Propunerea unor modalități de îmbunătățire a actului educațional din grădiniță, dar și din 
familie; 
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 Varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare didactică furnizată de universităţi, CCD, 
ISJ; 

 Colaborarea cu alte grăadiniţe  şi agenţi economici pentru îmbunătăţirea performanţelor şi 
competenţelor preşcolarilor; 

 Cadre didactice documentate din punct de vedere curricular; 

 Utilizarea ofertelor de formare continuă; 

 Surse multiple de informare; 

 Flexibilizarea curriculumului pentru educație timpurie; 

 Paleta largă de cursuri pentru formarea cadrelor didactice;  

 Colaborarea cu diverse instituții pentru diversificarea CDȘ: Palatul copiilor, ONG-uri; 
 
AMENINŢĂRI: 
 

 Rezultate din ce în ce mai slabe ale preşcolarilor; 

 Creşterea instabilităţii  emoţionale şi lipsa  de comunicare a preşcolarilor cu părinţii şi 
cadrul didactic. 

 Slaba motivare materială a părinţilor.  

 Slaba implicare a părinţilor în procesul educaţional.  

 Desfășurarea programului necesită o multitudine de materiale pentru procurarea si 
confecționarea cărora, cadrele didactice au nevoie de resurse financiare și temporale.  

 

4.3.  Integrarea europeană, relații internaționale, programe de cooperare europeană 
 
Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara derulează, în perioada 2016-2020, Proiectul euroregional 

„Tradiții și obiceiuri populare – acasă și peste hotare”, sub coordonarea doamnelor prof. Barbu 
Felicia și Kovacs Anamaria Viorica. În cadrul proiectului au fost încheiate parteneriate cu unități de 
învățământ la nivel euroregional. 

Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara derulează, în perioada 2018-2022, Proiectul internațional 
„Tradiții și obiceiuri populare – acasă și peste hotare”, sub coordonarea doamnelor prof. Barbu 
Felicia. În cadrul proiectului au fost încheiate parteneriate cu unități de învățământ la nivel 
internațional. 

Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara nu a depus aplicaţii pentru  proiectele europene şi a 
proiectelor FSE 

Proiectele aprobate au fost implementate, s-a realizat o gestionare corectă a documentelor 
și a fost oferit cadrul logistic necesar pentru proiecte și programe de acest tip. 

În anul școlar 2019-2020, la nivelul Grădiniței P.P. Nr. 26 Timișoara s-au desfășurat activități 
educative aferente unui proiect euroregional și unui proiect internațional, după cum urmează: 

 
PROIECTE DESFĂȘURATE LA NIVEL EUROREGIONAL 

 

Anul 
școlar în 
care s-a 
derulat 

Denumirea 
proiectului 

Coordonatorii proiectului 
Echipa de 

implementare 

2016 - 
2020 

„Tradiții și obiceiuri 
populare – acasă și 

peste hotare” 

Prof.Barbu Felicia 
Prof.Kovacs Viorica 

 

Toate educatoarele 
grădiniței 
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PROIECTE DESFĂȘURATE LA NIVEL INTERNAȚIONAL 

 

4.4. Activitatea educativă. Consilierea școlară 
 

Activitatea educativă şcolară, aferentă anului 2019-2020, din Grădinița P.P. Nr. 26 
Timișoara,  s-a desfăşurat în condiţii bune. S-a pus accent pe dezvoltarea personalităţii preșcolarilor 
în vederea dobândirii de abilităţi şi competenţe care să le sigure o integrare eficientă în grup şi în 
viaţa comunităţii. Această activitate a avut un pronunţat caracter educativ, a contribuit la 
organizarea raţională a timpului liber al preșcolarilor, la urmarea decătre aceștia a parcursului 
propriu de joc și învățare în concordanță cu nevoile și interesele decunoaștere și dezvoltare. 

 

4.4.1. Activități de consiliere a părinților 
 
Comisia de curriculum a centralizat datele referitoare la activităţile de consiliere cu părinţii 

desfăşurate în anul școlar 2018-2019 în Grădiniţa P.P. Nr.26 Timişoara și a întocmit Raportul 
general privind activitățile de consiliere,  an școlar 2019-2020, înregistrat cu nr. 22/23.06.2020 care 
curprinde exclusiv o analiză a activităților de consiliere cu părinții la nivel de grădiniță.  

Întreaga activitate cu părinții  s-a desfășurat, în parametrii optimi al unui parteneriat real, 
viabil și sustenabil între actanții educaționali implicați. Ca principiu de bază în punerea în 
practică a parteneriatului, transparența și optima circulație a informației între cadrele didactice de la 
grupă și părinți și invers a constituit o permanență. 

Parteneriatul cu părinţii este strategia prin care se realizează unitatea de acţiune dintre cei 
doi factori educaţionali – grădiniţă şi familie – în condiţiile unei cunoaşteri reciproce, bazată pe o 
comunicare deschisă şi democratică care să permită o unitate de concepţii şi exigenţe menită  să 
fundamenteze actul educaţional. 

În anul școlar 2019-2020, parteneriatul cu părinții, aplicat în Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara  
a avut următoarele obiective principale: 

 Conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în dezvoltarea şi educaţia propriilor lor 
copii 

 Creşterea gradului de implicare a părinţilor în actul educaţional, în crearea unui mediu 
cald şi sigur pentru copii 

 Conjugarea eforturilor adulţilor (educatoare şi familie) în satisfacerea nevoilor fizice, 
intelectuale şi sociale ale copilului. 

Pașii considerați necesari spre a fi urmați în fundamentarea relației                        
grădiniță – familie au fost următorii: 

Anul 
școlar în 
care s-a 
derulat 

Denumirea 
proiectului 

Coordonatorii proiectului 
Echipa de 

implementare 

2018 - 
2022 

„Tradiții și obiceiuri  
– acasă și peste 

hotare” 

Prof.Barbu Felicia 
 

Prof.Ana Ignat 
Prof. Crișan Lavinia 
Prof.Safta Carmen 
Prof.Coșei Oana 
Prof.Kovacs Viorica 

mailto:gradinitapp26timisoara@yahoo.com


 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________ 
Str. Teiului, Nr. 3, 300659 
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMÂNIA 
Tel. +40 0256 226 307, Fax. +40  0256 222 717 
E – mail: gradinitapp26timisoara@yahoo.com 

68 
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIȘ 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIȘOARA 

Educatoare: 
 Preocuparea educatoarelor de a 

cunoaşte mediul familial al copilului şi 
natura influenţelor educaţionale 
exercitate de părinţi; 

 Valorificarea experienţei de viaţă şi 
învăţare acumulate de copil în familie, ca 
şi condiţie prealabilă în definirea 
demersurilor educaţionale; 

 Demersuri de implicare a părinţilor în 
activitatea educaţională a grădiniţei, 
iniţiate de conducerea grădiniţei / 
educatoare, prin: 

- implicarea părinţilor în programe 
de educaţie a adulţilor; 

- consultaţii individuale şi de grup; 
- ca parteneri în procesul de 

instruire şi formare a propriilor lor 
copii. 

Părinţi: 
 Preocuparea familiei de a cunoaşte 

mediul educaţional al grădiniţei; 
 Participarea activă la toate formele de 

activitate ale grădiniţei; 
 Participarea la actul decizional al 

instituţiei în fundamentarea relaţiilor cu 
comunitatea; 

 Implicarea în activităţile de susţinere 
materială şi de asigurare a întreţinerii 
şi reparaţiei bazei materiale, prin 
intermediul Asociației de Părinți din 
Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SPRIJINIREA COPILULUI PREŞCOLAR PENTRU A DOBÂNDI 
CUNOŞTINŢE, CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINI NECESARE ACTIVITĂŢII 
VIITOARE ÎN ŞCOALĂ, PRECUM ŞI VIEŢII SALE ULTERIOARE ÎN 

SOCIETATE. 
În anului școlar 2019-2020, sub îndrumarea doamnelor educatoare s-au desfășurat 

numeroase activități cu părinții, respectând graficul acivităților de consiliere cu părinții, precum și 
graficul activităților extrașcolare întocmite la începutul anului școlar, continuându-se direcțiile de 
acțiune prevăzute în acest domeniu. 

În cadrul activităților cu părinții s-au organizat ședințe cu părinții și activități extrașcolare ori 
de câte ori a fost necesar sau când a fost nevoie de organizarea unor evenimente deosebite cu 
preșcolarii, iar activități de consiliere cu părinții în fiecare săptămână, în ziua de marți, în 
conformitate cu reperele prevăzute de Curriculum pentru educație timpurie.  

Şedinţele cu părinţii au avut un rol important în cadrul comunităţii, fiind unul dintre modurile 
prin care părintele ţine legătura cu grădinița și invers, grădinița, respectiv cadrele didactice de la 
grupă mențin legătura cu părinții. Acestă relaţie este benefică pentru părinţi, deoarece se pot 
informa despre progresele copilului, despre tipurile de activitaţi derulate pe parcursul anului şcolar 
sau despre organizarea procesului de învaţământ în cadrul grupei, totodată putându-se implica în 
actul decizional de la nivelul grupei, în probleme precum organizarea unor evenimente și activități 
extrașcolare, extracurriculare și/sau educative, sau în probleme privind baza didactico-materială a 
grupei. Pentru grădiniță şi cadrul didactic este o oportunitate de a cunoaşte familia copilului, de a 
interacţiona cu aceştia, de a obține sprijinul necesar în derularea întregii activități instructiv-
educative la nivelul grupei și optimizarea bazei didactico-materiale a acesteia.     

Tematica ședințelor cu părinții din anul școlar 2019-2020, a fost diversă și a vizat 
prezentarea și analiza rezultatelor derivate din evaluările aplicate secvențial și stabilirea direcțiilor 
de acțiune în ceea ce privește achizițiile ce urmează a fi acumulate de către copii, precum și 
organizarea de serbări ocazionale și/activități commune cu părinții.  
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O preocupare permanentă în activitățile de consiliere desfășurate săptămânal cu părinţii a 
fost domeniul educației părinților,  pliată mai ales pe strategii de recunoaștere și gestionare a 
problemelor specifice vârstei preșcolare. Părinţii au fost sfătuiți cum să identifice jucăriile potrivite 
pentru această vârstă, care sunt jocurile pe care le pot desfășura împreună cu copiii, care sunt 
influențele negative ale lumii moderne asupra copilului, în special gadgeturile, cum pot fi gestionate 
situațiile de criză în socializarea preșcolarului, care pot fi greșelile educative ale părinților/adulților, 
cum pot fi identificate și dezvoltate în consecință înzestrările și preocupările copiilor etc. O slabă 
comunicare poate crea probleme emoţionale, copilul pierzându-și încrederea în adulţi și retrăgându-
se într-o lume a sa. Este important ca părintele să știe că mediul de viaţă și educaţia sunt factori 
esenţiali în dezvoltarea copilului. În orice familie, copiii au nevoie de multă iubire, grijă și atenţie. Ei 
se simt iubiţi și în siguranţă când sunt ascultaţi fără să fie certaţi. Autoritatea părintească trebuie să 
fie suplă, fermă și să se adapteze vârstei. Ea presupune un climat de afecţiune și dreptate, 
stăpânire de sine, înţelegere și spirit de colaborare între copil și părinte. 

În egală măsură, părinții au fost inițiați în strategii de organizare ca și collective de părinți la 
nivel de grupă/grădiniță, stabilindu-se un flux comunicațional care să asigure transparența 
comunicațională și decizională. 

Fiecare întâlnire a avut o tema stabilită anterior și afișată la panoul grupei, după cum 
urmează:  

o activități de consiliere curentă  
o dezbateri  
o masă rotundă  
o activitate comună părinți și copii  

 
Verificarea desfășurării activităților de consiliere cu părinții a făcut obiectul de 

activitate al Comisiei pentru curriculum din acest semestru.  
Centralizarea datelor privind activitatea de consiliere cu părinții este reflectată înstructura 

tabelară ce urmează. 
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Nr. 
crt. 

Educatoare Grupa Activitățile desfășurate 
Mijloace de realizare 

1.  

    Barbu 
Felicia 

Miheț Aurelia 
Mică „A” 

-Ședință cu părinții. Constituirea Comitetului de părinți. 
Discutarea problemelor organizatorice pentru începutul anului 
școlar;”Cum să facem mai ușoară adaptarea copilului la 
grădiniță?”;Grădinița în sprijinul copiilor – rolul și importanța 
acesteia;Ședință cu părinții. Discutarea rezultatelor evaluării 
inițiale;Ce învățăm la grădiniță la grupa mică?;Suntem buni 
prieteni;Împărțim jucăriile cu colegii. Învățăm să oferim.;Păstrăm 
locurile de joacă în ordine;Cum servim masa în mod elegant, 
civilizat;Să mâncăm sănătos!;Importanța fructelor și legumelor 
proaspete;Autonomia igienico-sanitară;Singur mă îmbrac, singur 
mă dezbrac;Îmi recunosc obiectele personale și am grijă de 
ele;Cum ne pregătim de sărbătorile de iarnă în familie?; 

 Ședințe cu părinții- 2  
 Consiliere curentă-12 
 Lectorate- 1 

 

2.  

Mitrov 
Persida 

Andronic 
Laura 

Mică „B” 

-Ședință cu părinții. Constituirea Comitetului de părinți. 
Discutarea problemelor organizatorice pentru începutul anului 
școlar;”Cum să facem mai ușoară adaptarea copilului la 
grădiniță?”;Grădinița în sprijinul copiilor – rolul și importanța 
acesteia;Ședință cu părinții. Discutarea rezultatelor evaluării 
inițiale;Ce învățăm la grădiniță la grupa mică?;Suntem buni 
prieteni;Împărțim jucăriile cu colegii. Învățăm să oferim.;Păstrăm 
locurile de joacă în ordine;Cum servim masa în mod elegant, 
civilizat;Să mâncăm sănătos!;Importanța fructelor și legumelor 
proaspete;Autonomia igienico-sanitară;Singur mă îmbrac, singur 
mă dezbrac;Îmi recunosc obiectele personale și am grijă de 
ele;Cum ne pregătim de sărbătorile de iarnă în familie?; 

 Ședințe cu părinții- 2  
 Consiliere curentă-12 
 Lectorate- 1 

 

3.  Hațegan 
Mirela  

Mică „C” 
-Ședință cu părinții. Constituirea Comitetului de părinți. 

Discutarea problemelor organizatorice pentru începutul anului 
 Ședințe cu părinții- 2  
 Consiliere curentă-12 
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Marcu 
Patricia 

școlar;”Cum să facem mai ușoară adaptarea copilului la 
grădiniță?”;Grădinița în sprijinul copiilor – rolul și importanța 
acesteia;Ședință cu părinții. Discutarea rezultatelor evaluării 
inițiale;Ce învățăm la grădiniță la grupa mică?;Suntem buni 
prieteni;Împărțim jucăriile cu colegii. Învățăm să oferim.;Păstrăm 
locurile de joacă în ordine;Cum servim masa în mod elegant, 
civilizat;Să mâncăm sănătos!;Importanța fructelor și legumelor 
proaspete;Autonomia igienico-sanitară;Singur mă îmbrac, singur 
mă dezbrac;Îmi recunosc obiectele personale și am grijă de 
ele;Cum ne pregătim de sărbătorile de iarnă în familie?; 

 Lectorate- 1 
 

4.  Berbece 
Nicoleta 

Vele Claudia 

Mică „D” Ședință cu părinții. Constituirea Comitetului de părinți. 
Discutarea problemelor organizatorice pentru începutul anului 
școlar;”Cum să facem mai ușoară adaptarea copilului la 
grădiniță?”;Grădinița în sprijinul copiilor – rolul și importanța 
acesteia;Ședință cu părinții. Discutarea rezultatelor evaluării 
inițiale;Ce învățăm la grădiniță la grupa mică?;Suntem buni 
prieteni;Împărțim jucăriile cu colegii. Învățăm să oferim.;Păstrăm 
locurile de joacă în ordine;Cum servim masa în mod elegant, 
civilizat;Să mâncăm sănătos!;Importanța fructelor și legumelor 
proaspete;Autonomia igienico-sanitară;Singur mă îmbrac, singur 
mă dezbrac;Îmi recunosc obiectele personale și am grijă de 
ele;Cum ne pregătim de sărbătorile de iarnă ăn familie?; 

 Ședințe cu părinții- 2  
 Consiliere curentă-12 
 Lectorate- 1 

 

5.  Stoica Zenuța 
Lepoiev 

Gabriela 

Mică „E” Ședință cu părinții. Constituirea Comitetului de părinți. 
Discutarea problemelor organizatorice pentru începutul anului 
școlar;”Cum să facem mai ușoară adaptarea copilului la 
grădiniță?”;Grădinița în sprijinul copiilor – rolul și importanța 
acesteia;Ședință cu părinții. Discutarea rezultatelor evaluării 
inițiale;Ce învățăm la grădiniță la grupa mică?;Suntem buni 
prieteni;Împărțim jucăriile cu colegii. Învățăm să oferim.;Păstrăm 

 Ședințe cu părinții- 2  
 Consiliere curentă-12 
 Lectorate- 1 
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locurile de joacă în ordine;Cum servim masa în mod elegant, 
civilizat;Să mâncăm sănătos!;Importanța fructelor și legumelor 
proaspete;Autonomia igienico-sanitară;Singur mă îmbrac, singur 
mă dezbrac;Îmi recunosc obiectele personale și am grijă de 
ele;Cum ne pregătim de sărbătorile de iarnă în familie?; 

6.  Orășan 
Loredana 

Trestianu 
Cornelia 

Mijlocie 
„A” 

“Ședință cu părinții. Constituirea Comitetului de părinți. 
Discutarea problemelor organizatorice pentru începutul anului 
școlar;”Cum să facem mai ușoară adaptarea copilului la 
grădiniță?”;Grădinița în sprijinul copiilor – rolul și importanța 
acesteia;Ședință cu părinții. Discutarea rezultatelor evaluării 
inițiale; “Cei șapte ani de-acasă – norme de comportare în familie 
și la grădiniță”;„Ce fel de părinte sunteți? (stiluri parentale) ” Să 
acordăm iubire necondiționată!”, ”Toleranța-educație în 
familie”;“Alimentație sănătoasă - copii sănătoși”;„Diferiți, dar 
egali!”;„Drepturile și îndatoririle copiilor în familie”; “Bucuria 
Crăciunului”;„Să învățăm să fim generoși”;“Televizorul și 
calculatorul – prieteni și dușmE vremea colindelor!”; 

 Ședințe cu părinții- 2  
 Consiliere curentă-11 
 Lectorate- 1 

 
 

7.  Badea Alina 
Tanța Maria 

Mijlocie 
„B” 

“Ședință cu părinții. Constituirea Comitetului de părinți. 
Discutarea problemelor organizatorice pentru începutul anului 
școlar;”Cum să facem mai ușoară adaptarea copilului la 
grădiniță?”;Grădinița în sprijinul copiilor – rolul și importanța 
acesteia;Ședință cu părinții. Discutarea rezultatelor evaluării 
inițiale; “Cei șapte ani de-acasă – norme de comportare în familie 
și la grădiniță”;„Ce fel de părinte sunteți? (stiluri parentale) ” Să 
acordăm iubire necondiționată!”, ”Toleranța-educație în 
familie”;“Alimentație sănătoasă - copii sănătoși”;„Diferiți, dar 
egali!”;„Drepturile și îndatoririle copiilor în familie”; “Bucuria 
Crăciunului”;„Să învățăm să fim generoși”;“Televizorul și 
calculatorul – prieteni și dușmE vremea colindelor!”; 

 Ședințe cu părinții- 2  
 Consiliere curentă-11 
 Lectorate- 1 
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8.  Andrei 
Daniela 

Tudorescu 
Maria 

Mijlocie 
„C” 

“Ședință cu părinții. Constituirea Comitetului de părinți. 
Discutarea problemelor organizatorice pentru începutul anului 
școlar;”Cum să facem mai ușoară adaptarea copilului la 
grădiniță?”;Grădinița în sprijinul copiilor – rolul și importanța 
acesteia;Ședință cu părinții. Discutarea rezultatelor evaluării 
inițiale; “Cei șapte ani de-acasă – norme de comportare în familie 
și la grădiniță”;„Ce fel de părinte sunteți? (stiluri parentale) ” Să 
acordăm iubire necondiționată!”, ”Toleranța-educație în 
familie”;“Alimentație sănătoasă - copii sănătoși”;„Diferiți, dar 
egali!”;„Drepturile și îndatoririle copiilor în familie”; “Bucuria 
Crăciunului”;„Să învățăm să fim generoși”;“Televizorul și 
calculatorul – prieteni și dușmE vremea colindelor!”; 

 Ședințe cu părinții- 2  
 Consiliere curentă-11 
 Lectorate- 1 

 
 

9.  Ungar Silvia 
Strizu Liliana 

Mare „A”  “Programul zilnic al copilului la grădiniță și acasă” ; “Cât de bine 
vă cunoaşteţi copilul?” ,” Valorile morale ale familiei”; “Rolul și 
importanța colaborării cu familia în educarea copiilor”;”Să îi 
educăm împreună!”;; “Cei șapte ani de-acasă – norme de 
comportare în familie și la grădiniță”;„Ce fel de părinte sunteți/ați 
vrea să fiți? (stiluriparentale) ”;“Alimentație sănătoasă-copii 
sănătoși”;„Să ne pregătim pentru Serbarea de Craciun”;„Drepturile 
și îndatoririle copiilor în familie”; “Să acordăm iubire 
necondiționată!”  ;„Să învățăm să fim generoși”;“E vremea 
colindelor!”;“Copii de ieri , copii de azi..” 

 Ședințe cu părinții- 2  
 Consiliere curentă-10 
 Activități comune 

părinte-copil- 1 
 Lectorate- 1 

10.  Safta Carmen 
Tuduce 

Andreea 

Mare „B”  “Programul zilnic al copilului la grădiniță și acasă” ; “Cât de bine 
vă cunoaşteţi copilul?” ,” Valorile morale ale familiei”; “Rolul și 
importanța colaborării cu familia în educarea copiilor”;”Să îi 
educăm împreună!”; “Cei șapte ani de-acasă – norme de 
comportare în familie și la grădiniță”;„Ce fel de părinte sunteți/ați 
vrea să fiți? (stiluriparentale) ”;“Alimentație sănătoasă-copii 
sănătoși”;„Să ne pregătim pentru Serbarea de Craciun”;„Drepturile 

 Ședințe cu părinții- 2  
 Consiliere curentă-10 
 Activități comune 

părinte-copil- 1 
 Lectorate- 1 
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și îndatoririle copiilor în familie”; “Să acordăm iubire 
necondiționată!”  ;„Să învățăm să fim generoși”;“e vremea 
colindelor!”;“Copii de ieri , copii de azi..” 

11.  Ignat Ana 
Peia Oana 

Mare „C”  “Programul zilnic al copilului la grădiniță și acasă” ; “Cât de bine 
vă cunoaşteţi copilul?” ,” Valorile morale ale familiei”; “Rolul și 
importanța colaborării cu familia în educarea copiilor”;”Să îi 
educăm împreună!”;; “Cei șapte ani de-acasă – norme de 
comportare în familie și la grădiniță”;„Ce fel de părinte sunteți/ați 
vrea să fiți? (stiluriparentale) ”;“Alimentație sănătoasă-copii 
sănătoși”;„Să ne pregătim pentru Serbarea de Craciun”;„Drepturile 
și îndatoririle copiilor în familie”; “Să acordăm iubire 
necondiționată!”  ;„Să învățăm să fim generoși”;“E vremea 
colindelor!”;“Copii de ieri , copii de azi..” 

 Ședințe cu părinții- 2  
 Consiliere curentă-10 
 Activități comune 

părinte-copil- 1 
 Lectorate- 1 

12.  Sala Claudia 
Velciov 

Andreea 

Mare „D”  “Programul zilnic al copilului la grădiniță și acasă” ; “Cât de bine 
vă cunoaşteţi copilul?” ,” Valorile morale ale familiei”; “Rolul și 
importanța colaborării cu familia în educarea copiilor”;”Să îi 
educăm împreună!”; “Cei șapte ani de-acasă – norme de 
comportare în familie și la grădiniță”;„Ce fel de părinte sunteți/ați 
vrea să fiți? (stiluriparentale) ”;“Alimentație sănătoasă-copii 
sănătoși”;„Să ne pregătim pentru Serbarea de Craciun”;„Drepturile 
și îndatoririle copiilor în familie”; “Să acordăm iubire 
necondiționată!”  ;„Să învățăm să fim generoși”;“E vremea 
colindelor!”;“Copii de ieri , copii de azi..” 

 Ședințe cu părinții- 2  
 Consiliere curentă-10 
 Activități comune 

părinte-copil- 1 
 Lectorate- 1 

13.  Braica Diana 
Lungu 

Roxana 

Mare „E”  “Programul zilnic al copilului la grădiniță și acasă” ; “Cât de bine 
vă cunoaşteţi copilul?” ,” Valorile morale ale familiei”; “Rolul și 
importanța colaborării cu familia în educarea copiilor”;”Să îi 
educăm împreună!”; “Cei șapte ani de-acasă – norme de 
comportare în familie și la grădiniță”;„Ce fel de părinte sunteți/ați 
vrea să fiți? (stiluriparentale) ”;“Alimentație sănătoasă-copii 

 Ședințe cu părinții- 2  
 Consiliere curentă-10 
 Activități comune 

părinte-copil- 1 
 Lectorate- 1 
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sănătoși”;„Să ne pregătim pentru Serbarea de Craciun”;„Drepturile 
și îndatoririle copiilor în familie”; “Să acordăm iubire 
necondiționată!”  ;„Să învățăm să fim generoși”;“E vremea 
colindelor!”;“Copii de ieri , copii de azi..” 

14.  Komloşi 
Carmen 
Mălaimare Diana 

Mare „F”  “Programul zilnic al copilului la grădiniță și acasă” ; “Cât de bine 
vă cunoaşteţi copilul?” ,” Valorile morale ale familiei”; “Rolul și 
importanța colaborării cu familia în educarea copiilor”;”Să îi 
educăm împreună!”;; “Cei șapte ani de-acasă – norme de 
comportare în familie și la grădiniță”;„Ce fel de părinte sunteți/ați 
vrea să fiți? (stiluriparentale) ”;“Alimentație sănătoasă-copii 
sănătoși”;„Să ne pregătim pentru Serbarea de Craciun”;„Drepturile 
și îndatoririle copiilor în familie”; “Să acordăm iubire 
necondiționată!”  ;„Să învățăm să fim generoși”;“E vremea 
colindelor!”;“Copii de ieri , copii de azi..” 

 Ședințe cu părinții- 2  
 Consiliere curentă-10 
 Activități comune 

părinte-copil- 1 
 Lectorate- 1 

15.  Kovacs 
Viorica  

Szabo Judit  

Maghiară 
„A” 

 “Programul zilnic al copilului la grădiniță și acasă” ; “Cât de bine 
vă cunoaşteţi copilul?” ,” Valorile morale ale familiei”; “Rolul și 
importanța colaborării cu familia în educarea copiilor”;”Să îi 
educăm împreună!”;; “Cei șapte ani de-acasă – norme de 
comportare în familie și la grădiniță”;„Ce fel de părinte sunteți/ați 
vrea să fiți? (stiluri parentale) ”;“Alimentație sănătoasă-copii 
sănătoși”;„Să ne pregătim pentru Serbarea de Craciun”;„Drepturile 
și îndatoririle copiilor în familie”; “Să acordăm iubire 
necondiționată!”  ;„Să învățăm să fim generoși”;“e vremea 
colindelor!”;“Copii de ieri , copii de azi..” 

 Ședințe cu părinții- 2  
 Consiliere curentă-10 
 Activități comune 

părinte-copil- 1 
 Lectorate- 1 
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16.  Kovacs 
Viorica  

Szabo Judit 

Maghiară 
„B” 

 
 
 
 

 “Programul zilnic al copilului la grădiniță și acasă” ; “Cât de bine 
vă cunoaşteţi copilul?” ,” Valorile morale ale familiei”; “Rolul și 
importanța colaborării cu familia în educarea copiilor”;”Să îi 
educăm împreună!”; “Cei șapte ani de-acasă – norme de 
comportare în familie și la grădiniță”;„Ce fel de părinte sunteți/ați 
vrea să fiți? (stiluriparentale) ”;“Alimentație sănătoasă-copii 
sănătoși”;„Să ne pregătim pentru Serbarea de Craciun”;„Drepturile 
și îndatoririle copiilor în familie”; “Să acordăm iubire 
necondiționată!”  ;„Să învățăm să fim generoși”;“e vremea 
colindelor!”;“Copii de ieri , copii de azi..” 

 Ședințe cu părinții- 2  
 Consiliere curentă-10 
 Activități comune 

părinte-copil- 1 
 Lectorate- 1 
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4.4.2. Integrarea copiilor cu C.E.S. 
 
O preocupare deosebită a fost acordată celor 6 copii cu C.E.S. integrați în Grădinița P.P. Nr. 

26, după cum urmează: 
 2 copii integrați la grupa mare ”C” 
 1 copil cu C.E.S. la grupa mijlocie ”B” 
 1 copil cu C.E.S la grupa mare ”E” 
 1copil cu C.E.S. la grupa mică ”B” 
 1 copil cu C.E.S. la grupa mică ”A” 

 Comisia pentru consiliere și orientare școlară a fost numită prin Decizia Nr. 69/09.09.2019 a 
directorului Grădiniței P.P. Nr. 26. Serviciile de consiliere școlară s-au desfășurat cu ajutorul celor 5 
cadre didactice specializate care își desfășoară activitatea în urma încheierii parteneriatelor cu 
C.J.R.A.E. Timiș și C.Ș.E.I. ”Dumitru Ciumăgeanu” Timișoara  

Astfel, la nivelul Grădiniței P.P. Nr. 26 Timișoara, serviciile de sprijin pentru copiii cu C.E.S. 
sunt asigurate de către: 

 2 consilieri școlari, unul pentru grupele cu predare în  limba română și celălalt pentru grupele cu 
predare în limba maternă maghiară, cu norme parțiale 

 2 logopezi, unul pentru grupele cu predare în  limba română și celălalt pentru grupele cu 
predare în limba maternă maghiară, cu norme parțiale 

  1 profesor psihopedagog cu normă parțială. 
Activitățile de consiliere s-au desfășurat în parteneriat cu educatoarele grupei integratoare, pe 

două planuri: pe de o parte activități de consiliere  a copiilor cu C.E.S. și a preșcolarilor de la 
grupele integratoare, pe de altă parte cu părinții copiilor cu C.E.S. (îndeosebi pentru informarea 
corectă a acestora asupra procedurilor de obținere a certificării O.S.P. a C.J.R.A.E., dar și pentru 
gestionarea procesului de integrare a preșcolarilor) și/sau cu părinții preșcolarilor din grupele 
integratoare, totul în scopul declarat de a cultiva valorile educației incluzive. 

Au fost elaborate, fiind în curs de avizare, planurile de servicii individualizate pentru copiii cu 
cerinţe educaţionale speciale, de către responsabilii de caz desemnați prin decizie a directorului. 

 

4.4.3. Activități extracurriculare 

 
Activitățile extracurriculare    s-au desfășurat o dată/săptămână la nivelul fiecărei grupe 

de preșcolari, conform unor grafice semestriale, prealabil aprobate.  
Conform Raportului anual al Comisiei pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare, înregistrat în Registrul de evidență a documentelor comisiei cu Nr. 63/15.06.2020,  au 
fost propuse un număr total de 495 de activități extracurriculare, pe următoarele domenii: Educație 
financiară – 28, Educaţie sanitară-nutrițională -80, Educaţie rutieră-90, Educaţie ecologică-85, 
Educație religioasă-56, Educaţie cultural – artistică-101, educație pentru valori democratice – 35 
activități, Drepturile copilului – 7 activități. 

În perioada 11.03.2020-12.06.2020, datorită stării de urgență, respectiv stării de alertă la 
nivel național datorate epidemiei de SARS-CoV2 și a suspendării cursurilor, activitățile au fost 
desfășurate în format online, procentul estimativ de participare al preșcolarilor fiind estimat la 45%. 

 

  
SEMESTRUL I 

 
SEMESTRUL II 

 
TOTAL 

Activități extrașcolare 80 activități - 80 activiăți 

Activități 
extracurriculare 

192 activități - 192 activități 
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Activităţile extracurriculare desfăşurate au avut ca scop dezvoltarea liberă, integrală şi 
armonioasă a preşcolarului, dezvoltarea acestuia de a intra în relaţie cu ceilalţi copii, cu adulţii şi cu 
mediul pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi conduite noi, descoperirea de fiecare 
copil a propriei identităţi şi formarea unei imagini de sine pozitive precum şi sprijinirea copilului de a 
dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi conduite necesare activităţilor viitoare din şcoală. 

Aceste activităţi au fost direcţionate pe următoarele repere: 

 Educaţie moral-civică 
 Educaţie igienic-o sanitară 
 Educaţie rutieră  
 Educaţie ecologică 
 Educație religioasă 
 Educaţie cultural - artistică 

Activitățile extracurriculare s-au desfășurat conform graficelor stabilite la nivelul tuturor 
gupelor din unitate. În decursul acestor activități cadrele didactice au colaborat cu partenerii. Din 
fericire, nu s-au întâmpinat probleme pe parcursul primului semestru în derularea acestor activități. 

 

4.4.4. Activități extrașcolare 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acesta ajută preșcolarii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții 
de învățământ, organizate lunar, în timpul anului școlar, sau zilnic, în săptămâna dedicată 
Programului ”Școala Altfel”. 

Activitățile extrașcolare subsumate Programului Școala Altfel au fost desfășurate în 
perioada 30 martie-3 aprilie 2020. Graficele prealabile și programele/grupă aprobate conform 
legislației în vigoare și procedurii ISJ Timiș au fost modificate datorită stării de urgență, respectiv 
stării de alertă la nivel național datorate epidemiei de SARS-CoV2 și a suspendării cursurilor, 
activitățile fiind defășurate în format online. Procentul de participare al preșcolarilor la program  este 
estimat la 46%, conform Raportului anual ”Școala Altfel”, elaborat de către Comisia pentru proiecte 
și programe educative școlare și extrașcolare. 

Activitățile extrașcolare desfășurate în semestrul al anului școlar 2019-2020 au vizat, de 
regulă, acele activități cu rol complementar activităților clasice de predare-învățare.  

Activităţile extrașcolare organizate de grădiniţă au avut conţinut cultural, artistic, spiritual, 
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. Vizite, serbări, plimbări, vizionări, jocuri, parade, activități practice, 
concursuri, drumeții, vizite de documentare la diverse instituții publice, vizionarea de spectacole de 
teatru, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția mediului,excursii 
etc.  sunt doar câteva dintre modalitățile de realizare a activităților extrașcolare. 

În semestrul I  s-au desfășurat 80 activități extrașcolare. 
Dintre acestea, putem menționa: 

 ”Carnavalul dovlecilor” , ”Ziua recoltei” 
 Serbări cu prilejul diferitelor evenimente istorice, tradiționale, religioase sau laice:  1 Decembrie, 

Crăciun,  
 Concursuri școlare 
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 Expoziții 
Activitățile extrașcolare s-au desfășurat odată/de 2 ori pe lună la nivelul fiecărei grupe de 

preșcolari, conform unor grafice semestriale, prealabil aprobate.  
Conform Raportului anual al Comisiei pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare, înregistrat în Registrul de evidență a documentelor comisiei cu Nr. 63/15.06.2020, au 
fost proiectate  un număr total de 160 de activități.  

În perioada 11.03.2020-12.06.2020, datorită stării de urgență, respectiv stării de alertă la 
nivel național datorate epidemiei de SARS-CoV2 și a suspendării cursurilor, activitățile au fost 
desfășurate în format online, procentul estimativ de participare al preșcolarilor fiind estimat la 45%. 

 

4.4.5. Programe/Proiecte educative 
 
Conform Raportului anual general al Comisiei pentru proiecte și programe educative școlare 

și extrașcolare cu privire la concursurile scolare, înregistrat în Registrul de evidență a documentelor 
comisiei cu Nr. 67/15.06.2020, proiecte/programele educaționale au fost concepute și aprobate  
conform metodologiilor și procedurii ISJ Timiș în vigoare și derulate astfel:   la nivel local-7 proiecte, 
la nivel județean-4  proiecte, la nivel național -2proiecte, la nivel euroregional – 1 proiect, la nivel 
internațional-1 proiect. 

În anul școlar 2019-2020,  Comisia pentru programe și proiecte educative școlare și 
extrașcolare, numită prin Decizia cu Nr. 63/09.09.2020 a directorului unității preșcolare,  a 
monitorizat desfășurarea următoarelor proiecte educaționale: 

 la nivel local s-au desfășurat un număr de 7 proiecte educaționale 

 „Banii, pe înțelesul copiilor!” 

 „Să fiu un om mai bun” 

 „O altă lume ...prin ochi de copil!” 

 „Fabrica de gânduri bune” 

 „Fabrica de gânduri bune” 

 „Rază de credință” 

 ,,Un strop de bucurie în sufletele copiilor!” 

 ”Grădinița mea, grădinița noastră” 
 la nivel judeţean unitatea noastră a desfășurat 4 proiecte educaționale 

 „Prieteni la distanță” 

 „Kalokagathia” 

 „Ecogrădinița” 

 „Prieteni de suflet” 
 la nivel național s-au desfășurat 2 proiecte educaționale 

 „Educația financiară în grădiniță” 

 (desfășurat în cadrul proiectului educațional național De la joc .. la 
educație financiară) 

 „Ca să creștem mari voinici, facem sport , încă de mici 

 (desfășurat în cadrul proiectului educațional național Kalokagathia) 
 la nivel euroregional s-a desfășurat 1 proiect educațional 

 „Tradiții și obiceiuri populare – acasă și peste hotare” 
 la nivel internațional s-a desfășurat 1 proiect educațional 

 „Tradiții și obiceiuri  – acasă și peste hotare” 

Proiectul educațional local „Fabrica de gânduri bune” s-a desfășurat respectând 
calendarul stabilit. La acest proiect au participat toţi preșcolarii grupelor mari din grădiniță, fapt ce 
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dovedește că activitățile realizate nu au fost doar instructiv –educative, ci au trezit un real interes și 
o implicare activă a preșcolarilor și a părinților acestora, părinţii preşcolarilor sponsorizând acest 
proiect educaţional. 

Proiectul local ”Grădinița mea, grădinița noastră”, care are drept scop principal integrarea 
copiilor cu C.E.S. în unitatea de învățământ s-a desfășurat conform calendarului de activități. Au 
fost încheiate parteneriatele necesare cu instituțiile abilitate în asigurarea de servicii de 
sprijin,respectiv C.J.R.A.E. ȘI C.Ș.E.I. ”Dumitru Ciumăgeanu”, pentru a fi asigurate cadrele 
specializate necesare, au fost desemnați responsabilii de caz și s-au desfășurat activități 
săptămânale, conform orarului. La nivelul Grădiniței P.P. Nr. 26 sunt integrați în semestrul I, an 
școlar 2019-2020, 6 copii cu C.E.S. 

Proiectul educațional județean „Prieteni la distanță” s-a desfășurat conform calendarului 
de activități, iar la acest proiect au participat 2 grupe mari română și cele 2 grupe de maghiară, din 
unitatea noastră de învățământ. Scopul proiectului este de a percepe, accepta, respecta și a 
experimenta alteritatea. 

Proiectul educațional județean ,,Kalokagathia” s-a desfășurat la nivelul întregii unități de 
învățământ ,urmărind calendarul de activități stabilit și având ca scop stimularea interesului pentru 
educație fizică și sport, prevenirea unor atitudini și comportamente dăunătoare sănătății. 

Proiectul educațional județean ,,Ecogrădinița” s-a desfășurat la nivelul întregii unități de 
învățământ, urmărind calendarul de activități stabilit și având ca scop formarea unor atitudini 
pozitive, active, de toleranță și responsabilitate în relaționarea cu mediul înconjurător. 

Proiectul educațional naţional,,Educaţia financiară în grădiniţă-desfăşurat în cadrul 
proiectului educaţional naţional ,,De la joc…la educaţie financiară ”.Scopul proiectului este de 
a promova conceptul de educație financiară pentru copii, cu activități în triada părinți-copii-educatori. 
Activitățile s-au desfășurat conform graficului stabilit. 

Proiectul educațional naţional ,,Ca să creştem mari voinici, facem sport, încă de mici-
desfăşurat în cadrul proiectului educaţional naţional Kalokagathia” s-a desfășurat urmărind 
calendarul de activități stabilit, având ca scop stimularea interesului pentru educație fizică și sport 

Proiectul educațional euroregional,,Tradiţii şi obiceiuri populare - acasă şi peste hotare” 
. La acest proiect au participat toate grupele de preşcolari din grădiniţă şi toate cadrele didactice. 
Activităţile s-au desfăşurat conform calendarului. 

 Proiectul educațional internațional ,,Tradiții și obiceiuri populare-acasă și peste hotare” 
este implementat la grupa mică A din unitate și la grupa mare maghiară și grupele mari B şi D. 
Activitățile desfășurate au urmărit graficul stabilit. 

  Grădiniţa noastră este un factor permanent de susţinere şi de stimulare a creativităţii 
copiilor, de încurajare a talentelor manifestate în diferite domenii: artistic, literar, plastic, sportiv, 
financiar precum şi în direcţia dobândirii unor abilităţi şi deprinderi practice de lucru în diverse 
domenii de activitate conexe grădiniţei. 
 

4.4.6. ANALIZA SWOT A ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE  ÎN CADRUL PROIECTELOR ȘI 
PROGRAMELOR EDUCATIVE 

 
PUNCTE TARI:  
- implicarea grădiniței în proiecte educaționale la nivel local, județean, județean, euroregional, 
național și internațional;  

- implicarea permanentă a părinților în activitatea grădiniței;  
- încheierea și derularea unor parteneriate și proiecte educaționale cu accent pe implicarea 
comunității locale ; 
- popularizarea rezultatelor obținute în cadrul proiectelor și parteneriatelor educaționale în vederea 
îmbunătățirii imaginii grădiniței  în comunitate; 
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PUNCTE SLABE:  
- nu toți părinții se implică în activitatea grădiniței; 
- contactarea unor reprezentanți ai comunității se realizează greu; 
- disponibilitate redusă a membrilor comunității privind participarea la diferite acțiuni ale instituției;  

- cooptarea dificilă a unităților de învățământ internaționale în proiecte educaționale, datorită 
diferențelor de legislație; 

 

OPORTUNITĂȚI: 

- interesul crescut al cadrelor didactice privind încheierea unor parteneriate și proiecte educaționale 
cu reprezentanți ai comunității locale; 

- preocuparea permanentă a cadrelor didactice privind implicarea părinților în viața grădiniței; 

AMENINŢĂRI:  
- colaborarea slabă grădiniță-părinți-comunitate; 
- numărul mic de proiecte educaționale internaționale. 
 
 

4.5. Creșterea responsabilității educaționale la nivelul autorităților locale și consolidarea 
parteneriatului cu organizațiile sindicale din domeniul învățământului 
 

4.5.1. Colaborarea cu autoritățile locale 
  Prin Planul managerial aferent anului școlar 2019-2020 au fost stabilite strategii clare de 

colaborare a unității de învățământ cu Consiliul Local al Municiupiului Timișoara și cu instituția 
Primarului Municiupiului Timișoara. În conformitate cu normativele în vigoare, ambele instituții ale 
autorității locale și-au desemnat reprezentanții în Consiliul de Administrație și în C.E.A.C. ale 
Grădiniței P.P. Nr. 26 Timișoara. Aceștia s-au achitat cu maximă responsabilitate de atribuțiile care 
le-au revenit, sprijinind unitatea de învățământ și echipa managerială, în limitele resurselor existente 
la nivelul municipiului. 

Colaborarea cu autoritatea locală s-a derulat în parametri unui parteneriat viabil, ceea ce a 
condus la o judicioasă, dar limitată repartizare a fondurilor necesare îmbunătățirii funcționării unității 
de învățământ, întreținerii patrimoniului acesteia, igienizării, efectuării reparațiilor și modernizărilor 
bazei materiale a acesteia. 

Desigur multitudinea și diversitatea problemelor de gestionare a patrimoniului Grădiniței P.P. 
Nr. 26 Timișoara, dimensiunea costurilor necesare, laolaltă cu resursele financiare limitate ale 
autorității locale, au împietat perfecțiunii, astfel că, Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara se confruntă cu 
probleme ardente, majore, cum ar fi obținerea autorizației I.S.U.  

 Prin eforturile conjugate ale echipei manageriale a unității de învățământ și ale autorității 
locale, în semestrul I al anului școlar 2019-2020 au fost rezolvate următoarele probleme de gestiune 
a bazei materiale a instituției de învățământ: 

 Reabilitarea cabinetului medical al unității de învățământ, presupunând investiții în 
valoare de 50 900 lei (buget local); 

 Dotarea unei săli de grupă cu mobilier nou în valoare de 19 350, 31 lei, capitol 
bugetar Obiecte de inventar (buget local); 

 Îmbunătățirea serviciilor de telecomunicații printr-un nou contract cu DIGI (buget local); 
 Crearea noului site al unității de învățământ și asigurarea serviciilor de mentenanță și 

securitate prin contract cu Developdata Timișoara (buget local); 
 Optimizarea funcționării bazinului de înot al unității prin efectuarea reparațiilor la 

instalația de încălzire a apei și înlocuirea caloriferelor (buget local); 
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 Fiecare sală de grupă este dotată cu un calculator, imprimantă pentru cadrele 
didactice şi conexiune internet, dintre care 4 unități PC nou achiziționate în acest 
semestru (din componente); 

 Instituția dispune de xeroxuri şi imprimante necesare, dintre care 2 nou achiziționate 
în acest semestru 

 

4.5.2. Colaborarea cu sindicatele 
 
Personalul Grădiniței P.P. Nr. 26 Timișoara face parte din Sindicatul Independent al 

Învățământului Preuniversitar Timiș, afiliat Federației Sindicale ”Spiru Haret”. Atât cu organizația 
sindicală de la nivelul unității de învățământ, cât și cu celelalte organizații sindicale județene, 
colaborarea este foarte bună, nefiind cazul de vreun litigiu de vreun fel. 

O eficientă colaborare a tuturor factorilor implicați în demersul instructiv-educativ, profesori, 
părinți, comunitatea locală, conducerea managerială axată pe realizarea standardelor de calitate, 
învațarea centrată pe elev, cultul pentru buna pregatire a preșcolarilor constituie premisele pentru 
un învățământ de calitate la nivelul unității noastre școlare în consens cu valorile învățământului 
European.  

Reprezentanții organizației sindicale fac parte din comisiile ce funcționează la nivelul 
Grădiniței P.P. Nr. 26 Timișoara în conformitate cu normativele legale în vigoare și sunt invitați la 
ședințele Consiliului de Administrație.  

 

4.6. Comunicarea instituțională 
 

În anul școlar 2019-2020, în cadrul Grădiniței P.P. Nr. 26 Timișoara s-a asigurat fluxul 
informațional corespunzător atât la nivelul compartimentelor interne, cât și cu exteriorul, s-a 
practicat o relație transparentă cu mass-media locală, furnizându-se informații de interes public în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și 
ale legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și cu Regulamentul GDP.  

De asemenea, conform prevederilor O.S.S.G. Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al entităților publice, la nivelul Grădiniței P.P. Nr. 26 Timișoara sunt în 
curs de revizuire PO-12.01 - Realizarea circuitului informațiilor,         PO-12.02 - Comunicarea 
inter și intrainstituțională și PO-12.03 - Corespondența inter și intrainstituțională elaborate de 
Comisia pentru monitorizarea Sistemului de Control Intern Managerial. 

În conformitate cu art. 5 alin. 1) din Legea 544/2001 informațiile de interes public prevăzute 
de lege pot fi consultate pe site-ul instituției www.gradinitapp26timisoara.ro, funcțional din luna 
octombrie 2019.  

Pentru Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 26 promovarea ofertei educaţionale este una din 
țintele proiectului de dezvoltare instituțională. Pentru cunoaşterea în comunitate a ofertei 
educaţionale sunt urmați pașii din strategia de promovare a imaginii instituției de învățământ: 

a. Informarea publicului/ comunităţii cu privire la activitatea grădiniţei; 
b. Informarea părinţilor cu privire la specificul Grădiniţei P.P. Nr. 26 şi la opţiunile de studiu 

(oferta educaţională) din cadrul acestei grădiniţe. 
Strategia de promovare a ofertei educaționale se referă la o : 
- promovare indirectă, prin intermediul articolelor de presă scrisă, prin intermediul 

internetului, construirea propriului site: www.gradinitapp26timisoara.roro și popularizarea exemplelor 
de bună practică.  

- promovare a proiectelor și parteneriatelor educaționale locale, județene, naționale și 
internaționale în care grădinița este implicată. 
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Ca strategie de comunicare internă, a fost utilizate, în principal, întâlnirile directe, e-mailul, 
comunicarea prin telefon. 

 

4.7. Serviciul Financiar-Contabil, Secretariat, Administrativ 
 

4.7.1. Serviciul Financiar-Contabil 
 

Activitatea Serviciului Financiar-Contabil este desfășurată de către un contabil angajat cu 
0,5 normă la Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara și este caracterizată prin realizarea întocmai a 
atribuțiilor derivate din Fișa postului: realizarea la termen şi în mod corect a tuturor situaţiilor 
financiar-contabile - programe performante pentru: contabiliate, buget, mijloace fixe, gestiuni, dări 
de seamă (2 programe), OP – uri, declaraţii fiscale - asumarea responsabilităţii (CFP) - adecvarea 
la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate în domeniu - o foarte bună colaborare cu instituţiile: 
Ministerul de Finante, Primăria Municipiului Timișoara,  ISJ Timiș, Finanţe Timiș, BCR, Banca 
Transilvania, ING, Raiffeisen Bank, Trezoreria Municipiului Timișoara. 

Contribuția Serviciului Financiar-contabil al Grădiniței P.P. Nr. 26 Timișoara la dezvoltarea 
instituțională și la promovarea imaginii unității de învățământ este definitorie, fiind reflectată de 
următoarele activități desfășurate: 
1. Planificarea bugetară prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii şcolii. 

 efectuarea demersurilor de asigurare a fondurilor  necesare plăţii salariilor şi a celorlalte 
acţiuni finanţate de la bugetul de stat sau al bugetului local 

2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii Inspectoratului Școlar Județean Timiș și a 
comunităţii locale privind activitatea compartimentului. 
3. Reprezentarea Grădiniței P.P. Nr. 26 Timișoara, alături de conducătorul acesteia, în relaţiile cu 
agenţii economici, instituţiile publice, etc., în cazul încheierii contractelor economice de colaborare, 
de sponsorizare etc., în conformitate cu legislaţia în vigoare 
4. Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul, care au rezultat din 
necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de responsabilitate. 

 stabilirea obligaţiilor către bugetul de stat şi asigurarea vărsării sumelor respective în 
termenele stabilite 

 primirea şi executarea formelor de poprire şi asigurarea realizării titlurilor executorii în 
condiţiile legii 

 ducerea la îndeplinire deciziile cu privire la răspunderea materială, disciplinară şi 
administrativă a salariaţilor 

 implicare în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează unitatea  
5. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru 
toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ. 
6.  Respectarea regulamentului intern şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ 
7.  Respectarea procedurilor de securitate a muncii şi de PSI. 

 

4.7.2. Serviciul Secretariat 
 
Activitatea Serviciului Secretariat este desfășurată de către o secretară angajată cu 0,5 normă la 

Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara și este caracterizată prin realizarea întocmai a atribuțiilor derivate 
din Fișa postului. În principal,   

 

 Asigurarea interfeței dintre școală și beneficiar (preșcolar/părinte/profesor) 
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 Asigurarea funcționării secretariatului pentru preșcolari, părinți, personalul unității de învățământ 
și pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director  

 Întocmirea semestrială a planificării activității compartimentului secretariat vizând toate situațiile 
și statisticile care trebuie predate 

 Gestionarea riscurilor pentru activitatea de secretariat 

 Procurarea și păstrarea documentelor privind legislația școlară 

 Utilizarea  produselor software din dotarea unității 

 Întocmirea diverse situații necesare procesului instructiv-educativ și activitățiilor de secretariat 

 Este responsabil cu evidenţa personalului didactic şi nedidactic; 

  Realizarea imediată a operațiunilor în registrul general de evidenta al salariatilor, REVISAL, 
toate modificările privind salarizarea, pe baza criteriilor emise de directorul unităţii şcolare; 

  Întocmirea documentelor de personal (adeverinţe / copii etc), pentru angajaţii unităţi: şcolare, la 
solicitarea scrisă a acestora aprobată de director şi în termenul stabilit o dată cu aprobarea. 
Răspunde de exactitatea datelor înscrise în aceste documente; 

  Completarea rubricilor statelor de plată care se referă la grila de salarizare cu sporul de 
vechime şi indemnizaţiile, aferente funcţiilor, în vigoare în perioada respectivă; 

 Întocmirea situaţiilor şcolare cerute de inspectoratul şcolar şi de ministerele de resort, 

 Înscrierea în fişele de încadrare anuale ale unităţii şcolare, cu personal didactic a datelor privind 
vechimea, salariul, gradele didactice şi statutul de încadrare (titular, detaşat, suplinitor). 

 Păstrarea securității documentelor de secretariat, a diplomelor, certificatelor completate sau 
necompletate, registrelor matricole. Sigiliul unităţii şcolare este păstrat în condiţii de securitate, 
iar pentru perioada când nu este în şcoală, acesta este predat secretarei unităţii şcolare; 

  Întocmirea și transmiterea  în termene stabilite, situaţiilor statistice şcolare; 

  Întocmirea și completarea responsabilă a dosarelor personale, fişelor de evidenţă;  

  Verificarea dosarelor pentru trecerea la o nouă categorie de salarizare; 

 Ține evidența concediilor de odihnă și informează directorul unității privind situația concediilor 
neefectuate; 

  Răspunde de calculul concediilor de odihnă, medicale, recuperări; 

  Redactează deciziile de majorări salariale, contractele de muncă, acte adiționale, procesele 
verbale; 

  Întocmeşte statul de personal; 

  Răspunde de întocmirea  statele de plată privind hotărârile judecătorești,calculul dobânzilor, a 
concediilor medicale, de maternitate și de întocmirea statului de plată privind bursele eleviilor; 

  Întocmeşte dosarele de pensionare de toate tipurile, adeverinţe de reconstituire a vechimii şi 
drepturile salariale; 

  Întocmeşte statele de funcţii; 

  Redactează documentele necesare pentru angajarea în muncă; 

  Redactează corespondenţa şcolii; 

  Participă permanent la instruirile organizate de Inspectoratul Şcolar şi întocmeşte situaţiile 
solicitate de acesta; 

  Utilizează produsele software din dotarea unităţii, întocmeşte diverse situaţii necesare 
procesului instructiv-educativ şi activităţilor de secretariat; 

  Se preocupă de permanenta perfecţionare şi îmbunătăţire a pregătirii profesionale, în vederea 
aplicării corecte şi complete a reformei învăţământului. 

  Întocmește declarațiile 112, 100, 205. 

 Întocmeşte şi trimite, în termene stabilite, situaţiile statistice şcolare; 

  Răspunde de întocmirea datelor înscrise în  statele de plată;  
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  Răspunde, întocmeşte  şi completează dosarele personale, fişele de evidenţă  

  Verifică dosare pentru trecerea la o nouă categorie de salarizare; 

 Umăreşte aplicarea şi respectarea tuturor dispoziţiilor legale privind salarizarea şi drepturile 
personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, verifică  statele de salarii cu sumele de 
reţinut  

  Răspunde de calculul concediilor de odihnă, medicale, recuperări; 

 Se ocupă de organizarea arhivei şcolare, în conformitate cu legislaţia în vigoare 

 Inventarierea documentelor, păstrarea și depunerea documentelor școlare la Arhivele Naționale 
după expirarea termenelor de păstrare, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naționale 
16/1996 cu modificările ulterioare 

 Se îngrijeşte de procurarea şi păstrarea documentelor privind legislaţia şcolară (legi, decrete, 
hotărâri, ordine, regulamente, instrucţiuni); 

 Realizarea de statistici lunare, trimestriale privind cheltuielile de personal 

 Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de salarizare şi 
REVISAL. 

 Răspunderea asupra exactității datelor înscrise în programul de salarizare și Revisal 

 Evidența privind toate modificările salarizarii,treptele,gradațiile,gradele, pe baza criterilor emise 
de directorul unității 

 Întocmirea dosarelor de personal 

  Întocmeşte dosarele de pensionare de toate tipurile, adeverinţe de reconstituire a vechimii şi 
drepturile salariale; 

  Întocmeşte statele de funcţii; 

  Redactează documentele necesare pentru angajarea în muncă; 

 Actualizează permanent registrul de evidenţă şi înscriere a elevilor; 

 Întocmeşte dosarele pentru burse şi pentru ajutor ocazional; 

 Întocmeşte situaţii pentru abonamentele elevilor, decontul transportului cadrelor didactice etc; 

 Elaborează şi actualizează  procedurile de lucru pentru compartimentul secretariat 

 Ține evidența procedurilor operaționale 

 Afișează la avizierul unității de învățământ toate modificările apărute și metodologia aplicării legii 
educației 

 Raportează periodic conducerii unității de învățământ toate modificăriile legislative apărute  

 Toate situațiile și statisticile solicitate compartimentului secretariat sunt vizate și aprobate de 
către conducătorul instituției  

 Păstrează securitatea documentelor de secretariat, a diplomelor, certificatelor completate sau 
necompletate,registrelor matricole 

 Managementul activitătilor de secretariat 

 Asigură respectarea prevederilor Regulamentului General de Protecție a datelor Personale. 
 

3.1.1. Serviciul Administrativ 
 
Activitatea Serviciului Administrativ este desfășurată de către un administrator patrimoniu, 

angajat cu 1  normă la Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara, și este caracterizată prin realizarea întocmai 
a atribuțiilor derivate din Fișa postului. În principal,  

 ANUAL : 
- efectuarea şi întocmirea inventarului  
- propunerea spre casare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar  care au depăşit 

termenul  normal de funcţionare  
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- realizarea în fapt a acestei  casări 
- înregistrarea obiectelor de inventar care provin din donaţii, sponsorizări 
- predarea şi preluarea, pe bază de proces-verbal, a patrimoniului  
- înregistrarea reparaţiilor ce se efectuează şi urmărirea calităţii acestora, în vacanţele şcolare 

şi ori de câte ori situaţia o impune 
- monitorizarea modului de efectuare a curăţeniei după igienizarea generală din vacanţa de 

vară 
- depozitarea, în condiţii corespunzătoare, a alimentelor. 
- încărcarea extinctoarelor conform Normativelor în vigoare 
- efectuarea comenzilor pentru hrană şi consumabile. 
- evaluarea şi aprecierea activităţii personalului din subordine, precum şi propunerea lui 

pentru recompense, premii etc. 
- elaborarea planului de pază şi avizarea lui de către Secţia de Poliţie  

 LUNAR : 
- monitorizarea consumurilor la utilităţi şi păstrarea documentelor de consum  - energie 

electrică, energie termică, apă, salubritate  
- întocmirea Referatelor de necesitate pentru achiziţionarea materialelor de curăţenie, 

reparaţii, bunuri și servicii 
- publicarea in platforma SICAP a materialelor necesare unității, conform referatelor de 

necesitate de la personalul angajat, sau inițierea achiziției publice a materialelor necesare 
dacă acestea se regăsesc în platforma SICAP și corespund necesităților unității 

- prezentarea către conducerea şcolii a unor referate, informări  în legătură cu măsurile pe 
care le consideră oportune pentru rezolvarea /remedierea unor probleme, situaţii 

- efectuarea  instructajelor de protecţia muncii şi PSI, apărare civilă ( împreună cu 
responsabilul PSI /protecţia muncii /directorul adjunct) cu personalul nedidactic, pe bază de 
semnătură 

- controale inopinate ale stării de funcţionare a mijloacelor fixe din dotarea unor cabinete, săli 
de grupă, bucătărie. 

 SĂPTĂMÂNAL : 
- avizarea chitanţelor de executare a operaţiunilor de ridicare a resturilor menajere şi hârtie de 

către firma de salubritate 
- confirmarea şi avizarea lucrărilor de reparaţii curente executate în grădiniţă. 
- primirea şi repartizarea materialelor didactice şi a mijloacelor de învăţământ /pe clasă, 

precum şi a materialelor de curăţenie, reparaţii şi igienizare / pe sectoare 
- înregistrarea reparaţiilor făcute la clase şi la grupurile sanitare 
- repartizarea sălilor de clasă/ grupuri sanitare/ coridoare pentru curăţenie (spălat ferestre, 

parchet, şters pupitre şi scaune, tablouri, dulapuri etc.) 
- udarea plantelor 
- controale inopinate ale activităţii personalului de pază 

 ZILNIC : 
- repartizarea materialelor de curăţenie personalului din subordine 
- verificarea curăţeniei efectuate în clase, la grupurile sanitare şi pe coridoare, în birouri 
- repartizarea unor spaţii / ferestre /  uşi - de spălat, personalului de îngrijire 
- realizarea unor controale privind condiţiile create pentru activitatea didactică (iluminat, 

căldură, curăţenie), de curăţenie în curtea, în parcul grădiniţei, pe terenul de sport şi în jurul 
unităţii, precum şi luarea unor măsuri pentru remedierea situaţiilor necorespunzătoare 

- aducerea la cunoştinţa directorului  a situaţiilor necorespunzătoare din clase (mobilier 
deteriorat, în dezordine, clasa murdară, pereţi deterioraţi etc.), sub semnătură şi 
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soluţionarea fiecărei situaţii în parte, împreună, fiind anunţată şi familia preşcolarului şi 
comitetul de părinţi al grupei respective  

- notarea tuturor aspectelor legate de deteriorarea obiectelor din patrimoniu / curăţenie în 
caietul special, depistarea vinovaţilor, întocmirea proceselor verbale de constatare şi 
stabilirea termenelor pentru reparaţii şi monitorizarea remedierilor 

- verificarea proceselor-verbale întocmite de firma specializată în asigurarea pazei unității de 
învățământ şi remedierea aspectelor negative 

- încasarea contribuției pentru hrană preșcolari de la părinți, dupa un orar stabilit , precum și 
întocmirea și eliberarea chitantelor catre cei ce efectueaza plata 

- încasarea veniturilor din eventualele închirieri, dupa un orar stabilit , precum și întocmirea și 
eliberarea chitantelor către cei ce efectueaza plata 

- înregistrarea chitantelor zilnic , în totalitate și în ordine cronologică în registrul de casă 
- depunerea banilor din încasări cu Foaie de vărsământ la Trezoreria Timișoara, conform 

dispozitiilor legale 
- pastrarea banilor încasați în seif 
- menținerea relației cu Trezoreria Timisoara, adică depunerea Ordinelor de Plata, ridicarea 

extraselor de cont si a altor documente care intervin. 
 În egală măsură, Serviciul Administrativ cuprinde și personalul nedidactic, distribuit astfel: 

 
 

Nr. 
Crt. 

                  Postul Număr persoane 

1.  Îngrijitor                  14 

2.  Muncitor calificat 6 

3.  Muncitor necalificat 0 

4.                    Total  20 
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5. SITUAȚIA EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE, DIN PERSPECTIVA 

INDICATORILOR EUROPENI 2020 
 

5.1.  Rata de participare la învățământul preșcolar 
 

La nivelul anului școlar 2019-2020, dintr-un număr maxim admis de 480 de preșcolari 
prevăzuți a fi cuprinși în Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara, conform Planului de școlarizare aprobat, au 
fost cuprinși un număr de 435 la începutul anului școlar, 446 fiind la finalul perioadei de referință.  

Rata generală de participare la învățământul preșcolar în cadrul Grădiniței P.P. Nr. 26 
Timișoara  este de 93,13%, în condițiile aceluiași număr de grupe, comparativ cu anul școlar 
precedent.  

 Număr de copii înscrişi: 447 
 Număr total de grupe: 16, dintre care 2 grupe cu program prelungit cu predare în 

limba maghiară maternă. 
 Împărţirea pe grupe de vârstă: 

 5 grupe mici P.P. – 150 de locuri – 140 de preșcolari înscriși, dintre care 2 copii cu 
C.E.S. 

 3  grupe mijlocii P.P. – 90 locuri – 90 de preșcolari înscriși 
 6 grupe mari P.P. – 180 locuri – 176 de preșcolari înscriși, dintre care 3 copii cu 

C.E.S. 
 1 grupă mijlocie-mică cu predare în limba maghiară maternă – 30 locuri – 17 

preșcolari înscriși 
 1 grupă mare-mică cu predare în limba maghiară maternă – 30 locuri – 20 de 

preșcolari înscriși. 
Cele mai multe solicitări de înscriere s-au înregistrat pentru segmentul de vârstă de 3-4 ani și 

2-3 ani. Date fiind pecizările metodologiei de înscriere în învățământul preșcolar pentru anul 2019-
2020, referitoare la înscrierea copiilor cu vârsta sub 3 ani, la 1 septembrie 2019, la acea dată au 
rămas nesoluționate un număr de 42 de cereri de înscriere. O parte dintre aceste cereri au fost 
soluționate ulterior, în  intervalul 1 septembrie-31 decembrie 2019,  pe măsură ce copiii au împlinit 
vârsta de 3 ani. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru  anul școlar  2019-2020, la momentul perioadei de reînscrieri, pentru segmentul de vârstă 

4-5 ani și 5-6 ani, toate locurile erau ocupate. Migrația preșcolarilor a atins pragul maxim în 
perioada lunii septembrie 2019.   

18 16 16

455 470 447

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara

Număr de grupe Număr total preșcolari
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Ponderea preșcolarilor în unitatea de învățământ, în anul școlar 2019-2020, este următoarea:  
 

COPII  2  ANI  COPII  3  ANI COPII  4  ANI COPII  5 ANI 

9 148 102 188 

 Rata de participare la învățământul preșcolar în Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara, în anul școlar 
2019-2020, pe grupe de vârstă, este următoarea: 

 

GRUPA MICĂ GRUPA 
MIJLOCIE 

GRUPA MARE 

87,22% 97,14% 97,91% 

 
5.2.  Rata de părăsire timpurie a sistemului de educație 

 
În acest an, România trebuie să ajungă la ținta pentru 2020 de 11,3% rată de părăsire 

timpurie a școlii, preconizată prin Planul Național de Reformă. 
La nivelul Grădiniței P.P. Nr. 26, dat fiind specificul învățământului preșcolar și faptul că 

acesta nu este inclus încă din punct de vedere legislativ, în învățământul obligatoriu, nu putem vorbi 
despre rata de părăsire timpurie a școlii. 

Se poate vorbi doar, ca particularitate despre fenomenul  migrațional al preșcolarilor de la o 
unitate de învățământ preșcolar la alta, datorat schimbărilor dese ale locului de muncă a părinților 
și/sau al domiciliului. Însă nici  la acesta Grădinița P.P. Nr. 26 Timișoara nu se poate raporta, 
retragerile preșcolarilor și/sau transferurile fiind totalmente din motive obiective. De altfel, 
considerăm că extinderea unității de învățământ preșcolar și descongestionarea grupelor de 
preșcolari ar fi chiar o modalitate de a veni în întâmpinarea nevoilor comunității și a multiplelor 
solicitări ale părinților, ducând la stabilitate și creștere a ratei de cuprindere a preșcolarilor. 
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5.3. Competențe de bază  

 
 ”Educaţia timpurie, ca primă treaptă de pregătire pentru educaţia formală, asigură intrarea 
copilului în sistemul de învăţământ obligatoriu (în jurul vârstei de 6 ani), prin formarea capacităţii 
de a învăţa. Investiţia în educaţia timpurie este cea mai rentabilă investiţie în educaţie, după 
cum arată un studiu elaborat de R.Cuhna, unul dintre laureaţii Premiului Nobel în economie. 
Învăţarea timpurie favorizează oportunităţile de învăţare de mai târziu. Deprinderile şi cunoştinţele 
dobândite devreme favorizează dezvoltarea altora ulterior, iar deficienţele de cunoştinţe şi 
deprinderi produc în timp deficienţe mai mari, oportunităţi de învăţare ratate sau slab valorificate.” 
(Curriculum pentru învățământ preșcolar -3-6/7 ani, 2008). 

Prin raportare la același Curriculum pentru educație timpurie, 2019, finalităţile educaţiei 
timpurii au în vedere o abordare holistică, vizând cele cinci domenii ale dezvoltării copilului:  

 dezvoltarea fizică, sănătate și igienă personală;  
  dezvoltarea socio-emoţională; 
  dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii;  
  dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii; 
  capacităţi și atitudini în învăţare.  

Domeniile de dezvoltare devin, pe parcursul primilor ani de viaţă organizată în mediul din 
creşă şi din grădiniţă, instrumente pedagogice esenţiale pentru a realiza individualizarea educaţiei şi 
a învăţării, dând posibilitatea educatorilor să identifice atât predispozițiile, cât și înclinațiile cu care 
copilul a venit pe lume, „interesele” sale sau, mai bine spus, domeniile, secvenţele, aspectele sau 
elementele mediului social şi natural de care este atras şi faţă de care îşi manifestă curiozitatea, 
precum şi dificultăţile pe care la întâmpină fiecare în parte pe parcursul dezvoltării timpurii. Cele 
cinci domenii de dezvoltare sunt: 
A. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE – cuprinde o gamă largă de 
deprinderi şi abilităţi (de la mişcări largi, cum sunt săritul, alergarea, până la mişcări fine de tipul 
realizării desenelor sau modelarea), dar şi coordonarea, dezvoltarea senzorială, alături de 
cunoştinţe şi abilităţi referitoare la îngrijire şi igienă personală, nutriţie, alte practici de menţinere a 
securităţii personale.  
B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ – vizează debutul vieţii sociale a copilului, capacitatea 
lui de a stabili şi menţine interacţiuni cu adulţi şi copii. Interacţiunile sociale mediază modul în care 
copiii se privesc pe ei înşişi şi lumea din jur. Dezvoltarea emoţională vizează îndeosebi capacitatea 
copiilor de a-şi percepe şi exprima emoţiile, de a înţelege şi răspunde emoţiilor celorlalţi, precum şi 
dezvoltarea conceptului de sine, crucial pentru acest domeniu. În strânsă corelaţie cu conceptul de 
sine se dezvoltă imaginea despre sine a copilului, care influenţează decisiv procesul de învăţare.  
C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI FAȚĂ DE ÎNVĂŢARE – se referă la modul în care copilul se implică 
într-o activitate de învăţare, modul în care abordează sarcinile şi contextele de învăţare, precum şi 
la atitudinea sa în interacţiunea cu mediul şi persoanele din jur, în afara deprinderilor şi abilităţilor 
menţionate în cadrul celorlalte domenii de dezvoltare.  
D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ŞI A PREMISELOR CITIRII ŞI SCRIERII – 
vizează dezvoltarea limbajului (sub aspectele vocabularului, gramaticii, sintaxei, dar şi a înţelegerii 
semnificaţiei), a comunicării (cuprinzând abilităţi de ascultare, comunicare orală şi scrisă, 
nonverbală şi verbală) şi preachiziţiile pentru scris-citit şi însoţeşte dezvoltarea în fiecare dintre 
celelalte domenii.  
E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII – a fost definită în termenii abilităţii 
copilului de a înţelege relaţiile dintre obiecte, fenomene, evenimente şi persoane, dincolo de 
caracteristicile lor fizice. Domeniul include ablităţile de gîndire logică şi rezolvare de probleme, 
cunoştinţe elementare matematice ale copilului şi cele referitoare la lume şi mediul înconjurător. 
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Particularizând și luând în considerare interpretarea rezultatelor derivate din evaluările 
parcurse la nivelul Grădiniței P.P. Nr. 26, deși nu putem vorbi despre competențe de bază, dat fiind 
specificul învățământului preșcolar, putem totuși spune că la nivelul unității de învățământ preșcolar 
au fost îndeplinite toate condițiile pentru un demers didactic centrat pe copil, care să asigure atât  
socializarea preșcolarilor de 3-5 ani, cât și achizițiile fundamentale necesare unei bune integrări 
școlare viitoare a preșcolarilor de 5-6 ani: 

A . DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI IGIENEI PERSONALE 
1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare  

1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei  
1.2. Participă la activităţi fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare  
1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate  

2. Conduită  senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării  
2.1. Utilizează simţurile (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea cu mediul 

apropiat.  
2.2. Se orientează în spațiu pe baza simțurilor.  
2.3. Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii  

3. Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personală  
3.1. Exersează, cu sprijin, respectarea unor principii de bază specifice unei alimentaţii 

sănătoase  
3.2. Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale  
3.3. Demonstrează abilităţi de autoprotecţie faţă de obiecte şi situaţii periculoase  
3.4. Utilizează reguli de securitate fizică personală  

B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ  
1. Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate  

1.1. Manifestă încredere în adulţii cunoscuţi, prin exersarea interacţiunii cu aceştia  
1.2. Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situaţii problematice 
specifice  
1.3. Inițiază/participă la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată  

2. Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității  
2.1. Exprimă recunoașterea și respectarea asemănărilor şi a deosebirilor dintre oameni  
2.2. Își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în 
contexte familiare  
2.3. Exersează, cu sprijin, asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate  
2.4. Exersează, cu sprijin, abilități de negociere şi de participare la luarea deciziilor  
2.5. Demonstrează acceptare și înțelegere faţă de celelalte persoane din mediul apropiat  

3. Conceptul de sine 
3.1. Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situaţii educaţionale  
3.2. Își promovează imaginea de sine, prin manifestarea sa ca persoană unică, cu caracteristici 

specific 
4. Autocontrol și expresivitate emoțională  

4.1. Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situaţii educaţionale  
4.2. Își promovează imaginea de sine, prin manifestarea sa ca persoană unică, cu caracteristici 

specifice  
C . CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE  
1. Curiozitate, interes și inițiativă în învățare  

1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi  
1.2.  Inițiază activități de învățare și interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul apropiat  

2. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)  
2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență  
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2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultăți.  
3. Activare și manifestare a potențialului creativ  

3.1. Manifestă creativitate în activități diverse  
3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații 

și povestiri creative  
3.3. Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans etc.  

D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII  
a) 
1. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute  

1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui 
(comunicare receptivă)  

1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, 
semnificațiilor etc. (comunicare expresivă) 

2. Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare  
2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții 

proprii (comunicare expresivă)  
2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare  
2.3. Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului  

3. Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute  
3.1. Participă la experiențe de lucru cu cartea, pentru cunoașterea și aprecierea cărții  
3.2. Discriminează/diferențiează fonetic cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete cu litere  
3.3. Identifică prezența mesajului scris, apreciază și valorifică mesajul scris în activitățile curente  
3.4. Asimilează unele elemente ale scrisului și folosește diferite modalități de comunicare grafică 

și orală pentru transmiterea unui mesaj  
b) 
1. Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui (comunicare receptivă) 

1.1. Se familiarizează cu sunetele specifice limbii române  
1.2. Înțeleg mesaje simple  
1.3. Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc în calitate de auditor  

2. Exprimarea orală a mesajului, a emoțiilor etc. (comunicare expresivă)  
2.1. Pronunță corectă sunetele specifice limbii române  
2.2. Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc, în situații uzuale, în calitate de vorbitor  
2.3. Utilizează structuri orale simple  
2.4. Exersează și extinde progresiv vocabularul  

3. Manifestarea unei atitudini pozitive faţă de limba română  
3.1. Participă, cu interes și cu plăcere, la activitățile în limba română  
3.2. Utilizează structurile orale însușite în contexte familiare, cunoscute (ex. în cadrul jocurilor 

de rol, sau în dramatizări, teatru de păpuși, etc.)  
E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII  
1. Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat  

1.1. Identifică elementele caracterisice ale unor fenomene/relaţii din mediul apropiat  
1.2. Compară experienţe, acţiuni, evenimente, fenomene/relaţii din mediul apropiat  
1.3. Construiește noi experienţe, pornind de la experienţe trecute  
1.4. Identifică posibile răspunsuri/soluţii la întrebări, situaţii - problemă şi provocări din viaţa 

proprie şi a grupului de colegi  
1.5. Realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului, folosind instrumente şi 

metode specifice  
2. Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și 

cunoașterea mediului apropiat  
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2.1. Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia  
2.2.  Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălţime, 

lungime, volum  
2.3. Identifică şi numește formele obiectelor din mediul înconjurător  
2.4. Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor  
2.5. Rezolvă situații-problemă, pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date  

3. Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare  
3.1. Evidenţiează caracteristicile unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător  
3.2.  Identifică și valorifică unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului  
3.3.  Descrie unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului  
3.4. Demonstrează cunoașterea poziției omului în univers, ca parte a lumii vii şi ca fiinţă socială  

  
 
 

5.4. Utilizarea noilor tehnologii în procesul de predare-învățare-evaluare 
 

Dată fiind baza materială și dotările tehnice de care dispune fiecare grupă (calculator, 
multifuncțională, conexiune internet, TV cu conexiune HDMI, microsisteme audio, boxe/siteme audio 
performante, o bogată paletă de softuri educaționale, avizate MEN, aferente biliotecii electronice a 
grupei), utilizarea noilor tehnologii în procesul de predare-învățare-evaluare devine doar o problemă 
de competențe în domeniu ale cadrului didactic și/sau de disponibilitate. Există totuși, la nivelul 
Grădiniței P.P. Nr.26 un segment de cadre didactice, cu peste 40 de ani vechime în învățământ, 2 la 
număr, care au competențe limitate în domeniul TIC, în ciuda cursurilor de formare parcurse. 

Toate documentele aferente activității didactice - documente de proiectare,  realizarea de 
material didactic propriu atât în format Word/Excel/ PowerPoint, cât și în format audio-video, 
rapoarte, prezentări și intervenții la nivelul comisiei metodice -  au fost redactate și realizate utilizând 
TIC, așa cum o demonstrează forma de prezentare a acestora.  

În procesul de accesibilizare a informațiilor și a sarcinilor de joc și învățare o atenție 
deosebită s-a acordat mijloacelor de învățământ utilizate în demersul didactic, prin: 
 Identificarea mijloacelor de învățământ, a materialelor didactice și eventual, a  auxiliarelor 

didactice aprobate MEN, de care dispune grupa, respectiv unitatea de învățământ (prin C.D.I.), 
adecvate particularităților de vârstă ale copiilor de la grupa mijlocie și nivelului de dezvoltare 
intelectuală al acestora, dar și continuturilor abordate 

 Elaborarea/confecționarea/achiziționarea materialului didactic, a mijloacelor de învățământ 
având în vedere funcțiile pe care acestea trebuie să le îndeplinească. Fiecare grupă are  în 
dotare un calculator pe care îl folosesc dominant preșcolarii, un laptop utilizat de către cadrele 
didactice, 2 sisteme audio, un TV cu HDMI, o boxă Akai cu microfon, ce permite conectarea la 
calculator, dar și utiliarea ca sistem de amplificare audio la evenimente. De asemnea, la nivelul 
grupei există o bază de 150 de CD/DVD educaționale, marea majoritate EDU și PitiClic. 

 Mediul educațional este, de asemenea, adaptat nevoilor grupei: ariile de stimulare sunt bine 
delimitate și dotate pentru a fi utilizate de către copii, spațiul educațional fiind amenajat 
sistematic în conformitate cu tipul de activitate desfășurată, astfel încât să ofere oportunități  
multiple de desfășurare eficientă a activităților. Activitățile de educație fizică se desfășoară 
constant în sala de sport a grădiniței, dotată ultramodern. 

Activitățile de predare-învățare-evaluare din cadrul opționalului ”English, my love”, 
desfășurat în baza C.L.I.L.,  au fost realizate utilizând softul acreditat de M.E.N., cu titlul ”Super 
English 2”, Editura EDU. În egală măsură, au fost utilizate următoarele  site-uri:  
     www. youtube.com 
     www.agendaweb.org/songs/english-songs-for-kids.html  
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www.bussongs.com  
www.kids-songs.tv  
www.supersimplelearning.com  
www.bygosh.com  
www.communication4all.co.uk  
www.english-for-students.com  
www.kidsgen.com  
www.kidsworldfun.com  
www.preschoolrainbow.org  
www.shortkidstories.com  
www.babytv.com  
www.superteacherworksheets.com  
www.bussongs.com 

Per general însă, TIC este utilizat pe scară largă în procesul de predare-învățare-evaluare 
derulat la nivelul unității de învățământ. În anul școlar 2019-2020, au fost utilizate softuri educaționale 
precum:  
1. ”De la joc la educație financiară” , grupă mijlocie, grupă mare– MEN, InfoMedia Pro 
2. ”Detectivul de emoții”,grupa mică-mijlocie, grupa mare, Editura Edu 
3. Grădiniţa ZOO - poveşti animate pentru preşcolarii din grupa mică, Editura EDU,  Avizat MEN 

62705 
4. Crito şi ZZZ descoperă meseriile, Jocuri educative integrate pentru grupa mică, Editura EDU 
5. Peripeţiile lui Chiţ, omologat MEN nr 39451/1/3/27.12.2017 
6. PitiClic - Ciuboţelele ogarului, Editura Infomedia Pro 
7. PitiClic – pe tărâmul marilor invenţii, Editura InfomediaPro 
8. Oamenii şi Primăvara, Editura Ascendia Design. 
9. ”PitiClic își alege o meserie”, Editura InfomediaPro 
10. ”Cazemata Mate” , Editura InfomediaPro 
11. ”Mijloace de transport” , Editura InfomediaPro 
12. ”Iarna” , Editura InfomediaPro 
13. ”Povești, povestiri, amintiri” , Editura InfomediaPro 
14. ”PitiClic în Delta Dunării” , Editura InfomediaPro 
15. ”PitiClicla Marea Neagră” , Editura InfomediaPro 
16. ”Grădinița Zoo”, Editura EDU 
17. ”Călătorie în jurul cuvintelor”, Editura EDU 
18. ”Misiune spațială”, Editura EDU 
19. ”Dragonul Horik și regatul celor 5 simțuri”, Editura EDU 
20. ”Prin lumea povețtilor”, grupa mare, Editura EDU 
21. ”Mac Enghlish”, Editura EDU 
22. ”Povestea literelor”, Editura EDU 
23. ”Un explorator trăznit”, Editura EDU 
24. ”Vara”, ”Primăvara”, Toamna”, ”Aventuri în spațiu”, ”În lumea insectelor”, Editura 

ROMCONCEPT etc.  
Utilizarea TIC în actul de predare-învățare-evaluare a constituit începutul unei adevărate 

rutine la nivelul unor grupe  mari și mijlocii și grație parteneriatului încheiat cu Asociația 
EDUCRATES Târgu Mureș (EDU), care a sponsorizat grupele/unitatea de învățământ cu CD-uri 
tematice interactive care au fost utilizate la clasă atât de către cadrul didactic, cât și de către 
preșcolari, 60 % dintre aceștia dobândind deja deprinderi de rezolvare a sarcinilor de joc și învățare 
în format electronic. 
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Certificarea utilizării platformei www.educrates.ro și a softurilor EDU în activitatea la clasă  s-
a realizat prin încheierea parteneriatului cu  Grupul Editorial EDU (S.C. EDU SOFT MARKETING 
S.R.L. și Asociația EDUCRATES), înregistrat cu numărul 2333/979/23.12.2019. 

În perioada de suspendare a activității din grădiniță datorită pandemiei de SARS-COV2 și a 
declarării stării de urgență, respectiv a stării de alertă pe teriitoriul României,  și de predare online, 
11 martie -12 iunie 2020, învățarea în mediul online pe care am desfășurat-o s-a bazat pe utilizarea 
de resurse deschise și de aplicații online precum Facebook și Whatsapp, Youtube, dar și pe 
utilizarea unor platforme educaționale precum: www.edu-soft.eu, www.educrates.ro, 
https://gradi.decorartistic.ro/, Biblioteca RED a I.S.J. Timiș 
http://www.isj.tm.edu.ro/simple/877c77ca-f774-11e7-ada9-005056a398e0/, 
https://digital.educred.ro/. 

 
5.5. Participarea adulților la învățarea pe tot parcursul vieții 

 
Printre direcțiile prevăzute de programul de dezvoltare aferent PDI, se numără următoarele:  

 Acoperirea deficitului de resurse umane cu personal calificat; 

 Dezvoltarea profesională a resurselor umane prin programe de perfecţionare şi formare 
continuă; 

 Implicarea cadrelor didactice în proiecte naţionale şi internaţionale favorabile dezvoltării 
lor profesionale; 

 Creşterea coeziunii grupului prin implicarea cadrelor din unitate în acţiuni competitive cu 
alte unităţi de învăţământ; 

 Integrarea educatoarelor debutante şi asistarea acestora în ameliorarea calităţii 
demersului educaţional. 

Din această perspectivă, la nivelul anului 2019-2020, dezvoltarea profesională a resurselor 
umane prin programe de perfecționare și formare continuă a devenit o prioritate. Astfel că, au fost 
cuprinse în bugetul unității de învățământ resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor 
aferente din bugetul unității de învățământ.  

Odată rezolvată această problemă, numărul persoanelor care au parcurs programe de 
perfecționare și formare continuă în acest an școlar a crescut considerabil față de anul precedent. 

Astfel: 
 11 cadre didactice au urmat un număr de 15 cursuri de formare și perfecționare, însumând 

un total  315 credite profesionale  si 1372 ore de formare. 
 1 secretar a urmat cursul de perfecționare în domeniul Produse software online și 

administrare G Suite 
 20 de membri ai personalului nedidactic au urmat cursul de igienă. 

 
 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

cadrului 
didactic 

Titlul cursului Număr  
credite 

Număr 
ore 

1. Strizu 
Camelia-Liliana 

„Managementul organizației școlare” –
Didakticos 

 

25 credite 100 ore 

2. Safta Alina 
Carmen 

„Managementul programelor educaționale” 
–Didakticos  

25 credite 100 ore 

”Managementul calității în unitățile de 30 credite 100 ore 
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învățământ” ” –Didakticos 

3. Ungar Silvia „Managementul organizației școlare” –
Didakticos 

 

25 credite 100 ore 

4. Badea Alina „Managementul programelor educaționale” 
–Didakticos” 

25 credite 100 ore 

5. Tanța Maria 
Bernadeta 

„Managementul programelor educaționale” 
–Didakticos” 

25 credite 100 ore 

”Managementul calității în unitățile de 
învățământ” ” –Didakticos 

30 credite 100 ore 

6. Stoica Zenuța 
Rodica Mirela 

„Managementul organizației școlare” –
Didakticos 

 

25 credite 100 ore 

7. Andrei 
Daniela 

„Managementul organizației școlare” –
Didakticos 

25 credite 100 ore 

8.  Tudorescu 
Maria Carolina 

„Managementul organizației școlare” –
Didakticos 

 

25 credite 100 ore 

9. Mitrov Persida ”Managementul carierei si dezvoltarii 
personale ”–Didakticos 

25 credite 100 ore 

10.  Vele Claudia Strategii didactice inovative adaptate si 
aplicate in procesul de predare-evaluare - 
Asociatia Dascali Emeriți 

- 48 ore 

 

Initiere si aplicare a tehnologiilor 
informationale in activitatea didactice- 
Asociatia Dascali Emeriți 

- 60 ore 

11. Ignat Ana ”Managementul calității în unitățile de 
învățământ” ” –Didakticos 

30 credite 100 ore 

”Produse software online în predarea a 
clasă”- C.C.D. Timiș 

- 32 

12.  Ordog Monika ”Produse software online în predarea a 
clasă”; Utilizare G Suite ”- C.C.D. Timiș 

- 32 

 
O atenție deosebită a fost acordată formării continue a cadrelor didactice, la nivelul unității 

de învățământ, prin Comisia Metodică. Comisia metodică din Grădinița cu P. P. nr. 26-Timișoara  a 
fost constituită în baza deciziei nr. 64 din 09.09.2019 pe trei catedre și a fost numită în ședința 
Consiliului de Administrație nr.1 din data de 03.09.2019. 

Comisia metodică a grupelor mici este alcătuită din cadrele didactice ale grupelor mici, 
după cum urmează: 

Nr. crt.  Numele cadrului didactic Grupa  Funcția 
deținută în 

cadrul comisiei 

1. FELICIA BARBU Mică A Șef catedră 

2.  MIHET AURELIA Mică A Membru 
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3. MITROV PERSIDA Mică B Membru  

4.  ANDRONIC LAURA Mică B Membru  

5. HATEGAN MIRELA Mică C Membru  

6. MARCU PATRICIA Mică C Membru  

7. VELE CLAUDIA Mică D Secretar 

8. BERBECE NICOLETA Mică D Membru 

9. STOICA ZENUTA Mică E Membru 

10. LEPOIEV GABRIELA Mică E Membru 

 
Comisia metodică a grupelor mijlocii este alcătuită din cadrele didactice ale grupelor 

mijlociigrupa mijlocie maghiară,, după cum urmează: 
 
 

Nr. 
crt.  

Numele cadrului didactic Grupa Funcția 
deținută în cadrul 

comisiei 

1.  STRIZU LILIANA Mare A Șef de catedră 

2.  ORĂȘAN LAURA-LOREDANA MijlocieA Secretar 

3.  TRESTIANU CORNELIA Mijlocie A Membru 

4.  BADEA ALINA-CECILIA Mijlocie B Membru 

5.  TANȚA MARIA BERNADETA Mijlocie B Membru 

6.  ANDREI DANIELA Mijlocie C Membru 

7.  TUDORESCU MARIA Mijlocie C Membru 

8.  KOVACS VIORICA ANAMARIA Mijlocie 
Maghiară 

Membru 

9.  SZABO IUDITH Mijlocie 
Maghiară 

Membru 

 
Comisia metodică a grupelor mari este alcătuită din cadrele didactice ale grupelor mari și 

grupa mare maghiară, după cum urmează: 
 

Nr. 
crt.  

Numele cadrului didactic Grupa  Funcția 
deținută în 

cadrul 
comisiei 

1. UNGAR SILVIA Mare A Șef 
catedră 

2. STRIZU CAMELIA-LILIANA Mare A Membru 

3. SAFTA CARMEN-ALINA Mare B Membru  

4. TUDUCE ANDREEA-DANIELA Mare B Secretar 

5. IGNAT ANA Mare C Membru  

6. PEIA OANA Mare C Membru 

7. SALA CLAUDIA-TIMEA Mare D Membru  

8. VELCIOV ANDREEA Mare D Membru  

9. LUNGU ANDREEA-ROXANA Mare E Membru  

10 BRAICA DIANA-ANDREEA Mare E Membru  

11 KOMLOSI CARMEN Mare F Membru  

12 MĂLAIMARE MIHAELA-DIANA Mare F Membru 
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13 KOVACS VIORICA-ANAMARIA Maghiară 
Mare 

Membru  

14 SZABO IUDIT Maghiară 
Mare 

Membru  

 
Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei metodice la nivelul catedrelor fost 

revizuit și înregistrat cu nr. 62/03.09.2019. Au fost stabilite atribuțiile fiecărui membru și aduse la 
cunoștința acestora în ședința nr. 1 din 03.09.2019 a Comisiei metodice – pe cele trei catedre. 
Există registre de procesele verbale înregistrateale Comisiei metodice la nivelul catedrelor. 

Există convocatoarele ședințelor de Comisie metodică ca anexă la procesele verbale, 
înregistrate și semnate. Lunar au fost întocmite aproximativ 22-25 de referate și materiale 
metodico-științifice cu teme cuprinse în graficul activității Comisiei metodice. 

Pentru a asigura diseminarea exemplelor de bună practică, cadrele didactice a fost susținut 
un număr de 11-12  activități demonstrative pe semestru. 

Mentoratul cadrelor didactice debutante a fost asigurat  de d-na prof.Mihăilescu Lavinia. 
Activitatea metodică  s-a desfășurat săptămânal în zilele de joi, conform Graficului de 

activități întocmit pe semestrul I și înregistrat cu nr. 64/din 03.09.2019, în cadrul “Zilei metodice”, 
unde s-au dezbătut aspecte practice, metodologice, ale temelor planificate, fiind realizate, 
concepute şi desfăşurate de cadrele didactice responsabile; şi monitorizate de directorul instituţiei, 
responsabilul comisiei metodice şi șefii de catedră. 

S-au organizat întâlniri săptămânale pentru întocmirea planificărilor, a documentelor grupei 
cu scopul clarificării  problemelor întâmpinate în aplicarea acestuia.  

Permanent educatoarele au colaborat pentru întocmirea documentelor, pregătirea 
activităților și a materialelor didactice adecvate. 

Cadrele didactice s-au preocupat permanent de pregătirea profesională  în vederea creșterii 
calității actului educațional prin: 

 participarea activă la activitatea metodică desfășurată la nivelul unității; 
 realizarea unor interasistențe în scopul valorificării experienței didactice; 
 realizarea unor dezbateri cu tematică pedagogică; 
 întocmirea corectă a documentelor educatoarei; 
 planificarea activităților în conformitate cu domeniul de cunoaștere și centrul de interes 

corespunzător; 
 procurarea și studierea revistelor de specialitate și acelor mai noi apariții editoriale; 
 confecționarea materialelor didactice de calitate care să corespundă tematicilor propuse; 
 întocmirea unor materiale informative și prezentarea lor în cadrul ședintelor comisiei 

metodice; 
 pregătirea și susținerea activităților cu copii; 
 ridicarea calității actului didactic prin practicarea unui învățământ diferențiat și 

individualizat, bazat pe inteligențele multiple. 
Activitatea comisiei metodice nu a fost una formală, ci a avut ca scop implicarea tuturor 

factorilor pentru o mai bună desfăşurare atât a activităţii instructiv – educative din grădiniţă, cât şi 
pentru formarea unei viziuni moderne asupra sistemului educaţional în general. 

Activitatea comisiei metodice are scopul final de a dezvolta prin diverse strategii competenţele 
psihopedagogice şi sociale ale cadrelor didactice din învăţământul preşcolar sub raport teoretic, 
practic şi opţional. 

În anul școlar 2019-2020, asistențele la clasă s-au efectuat respectând  tematica propusă 
la începutul anului școlar 2019-2020, conform graficului stabilit, astfel: 

SEPTEMBRIE: 

 Utilizarea instrumentelor de evaluare inițială conform noului curriculum; 
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DECEMBRIE, IANUARIE: 

 Utilizarea instrumentelor de evaluare sumativă; 
MAI: 

 Desfăşurareaactivităţiloropţionaleşiextracurriculare; 
IUNIE: 

 Utilizarea instrumentelor de evaluare finală; 
SEMESTRIAL: 

 Aplicarea curriculumului pentru educație timpurie 2019, 
 Respectarea planului de învățământ; 
 Utilizarea soft-urilor educaționale în activitatea de predare; 
 Utilizarea metodelor centrate pe copil; 
 Proiectare activităților integrate; 

Permanent: 

 Calitatea activității instructiv-educative. 
Fiecare cadru didactic a fost asistat de către responsabilul Comisiei Metodice și de directorul 
unității de două ori pe semestru completându-se  Fișa de observare a activității. 
 Cadrele didactice noi şi debutantele au fostmonitorizate şi asistate periodic de către şefii de 

catedră şi mentorul unităţii şcolare. 
 Însemestrul I s-au efectuat în total 60 de asistențe, d-na prof. Miheț Aurelia lipsind în 

decembrie fiind în concediu de boală și revenind la catedră d-na Csutak Beata. 
Însemestrulal II-lea s-au efectuat în total 29 de asistențe, cursurile fiind suspendate din 

cauza stării de urgență/stării de alertă al nivel național, datorate pandemiei de coronavirus Covid 19 
din data de 11 martie2020. 

Concluzii derivate din asistențele la clasă 
Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului preșcolar s-a realizat prin dezvoltarea de 

competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare și transcurriculare a 
conținuturilor programelor școlare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de 
MEN,  precum şi de recomandările primite din partea inspectorului de specialitate. 

Cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform 
planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare și au  întreprins activităţi de observare a 
preșcolarilor, careau fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, 
analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi 
adaptare. 

Activităţile educative auvalorificat şi dezvoltat interesele şi aptitudinile copiilor; organizarea 
lor într-o manieră plăcută şi relaxantă valorificând aptitudinile și abilitățile copiilor, contribuind la 
optimizarea procesului de învăţământ. 

Preșcolarii sunt încurajați să experimenteze, să pună întrebări să spună ce simt, sunt 
încurajați să facă alegeri. 

Astfel, se conturează profilul cadrului didactic cu competențe și calități profesionale(bine 
pregătit profesional, cu o bună reputaţie în unitate şi comunitate, rezultate bune obţinute cu 
copiii, preocupat de perfecţionare şi adept al performanţei), calităţi intelectuale (deschis 
schimbărilor, flexibil, receptiv la nou, creativ, adept al muncii de calitate, obiectiv în evaluare), 
abilităţi organizatorice (preocupat de asigurarea unor resurse noi, educaţionale, bun organizator, 
adept al activităţilor în echipă ), calităţi morale (ţinută morală impecabilă, fire neconflictuală, ataşat 
de copii, sociabil, comunicativ, empatic). 

Calitateaactivităţiicadrelordidacticeestereflectatăîncompetenţele de comunicare, proiectare, 
management educaţional, evaluareşidezvoltareprofesionalămaterializatăînindicatori de calitate: 

 Transmiterea de informaţii cu caracter ştiinţific, instructiv- educative; 
 Selectarea modalităţilor de comunicare adecvate; 
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 Facilitarea comunicării cu copiii prin cooperare şi interacţiune; 
 Abordarea aspectelor metodice şi pedagogice ale activităţii didactice cu toate cadrele din 

unitate; 
 Cunoaşterea şi aplicarea curriculumului naţional, diferenţiat pe grupe de vârstă; 
 Asigurarea mijloacelor de învăţământ, a materialului didactic şi a auxiliarelor didactice 

adecvate particularităţilor de vârstă ale copiilor, nivelul de dezvoltare intelectuală şi 
conţinuturilor activităţilor planificate; 

 Amenajarea mediului educaţional în conformitate cu tipul de activităţi desfăşurate; 
 Valorizarea tuturor copiilor prin expunerea lucrărilor, realizate în portofoliu, prin 

amenajarea colţului tematic al grupei; 
 Utilizarea de căi şi mijloace eficiente pentru a transmite cunoştinţe copiilor respectând 

principiile; 
 Individualizarea activităţii cu copiii şi implicarea activă a acestora în procesul instructiv-

educativ. 
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6. CONCLUZII 

6.1. Aspecte pozitive 
 Implementarea politicilor educaționale naționale privind educația timpurie, respectiv a  

Curriculumului pentru educație timpurie, 2019 
 Calitatea documentelor de proiectare curriculară  
  Documente proiective concepute și redactate în concordanță cu strategiile și politicile 

educaționale ala Ministerulul Educației Naționale, ISJ Timiș, analizate și evaluate periodic, 
adecvat la nevoile reale ale beneficiarilor direcți și indirecți ai educației, la nivel de unitate;  

 Capacitatea de elaborare a programelor CDS la nivel de unitate; abordarea C.L.I.L.; 
 Adaptarea curriculumului la specificul particularităţilor de vârstă, de grup și individuale ale 

preșcolarilor 
 Abordarea integrată a curriculumului, centrarea pe copil a demersului didactic aplicat;  
 Diversificarea strategiilor didactice în vederea alinierii la cerinţele europene prin 

perfecţionarea continuă a educatoarelor; 
 Competenţă în selectarea şi utilizarea unor metode activ – participative, calitatea metodelor, 

tehnicilor şi procedeelor utilizate, ponderea mare a metodelor            activ–articipative 
utilizate în procesul de învăţare; accesibilizarea conţinutului învăţării; 

 Integrarea copiilor cu C.E.S. în unitate. 
 Acoperirea deficitului de resurse umane cu personal calificat; 
 Dezvoltarea profesională a resurselor umane prin programe de perfecţionare şi formare 

continuă; 
 Implicarea cadrelor didactice în proiecte naţionale şi internaţionale favorabile dezvoltării lor 

profesionale; 
 Angajarea cu contracte de  muncă încheiate pe durată nedeterminată și/sau determinată a 3 

îngrijitori copii și a unui muncitor de întreținere; 
 Creşterea coeziunii grupului prin implicarea cadrelor din unitate în acţiuni competitive cu alte 

unităţi de învăţământ; 
 Integrarea educatoarelor debutante şi asistarea acestora în ameliorarea calităţii demersului 

educaţional. 
 Infrastructura și dotarea unității de învățământ 
 Crearea unei baze de informare pentru cadre didactice și părinți ; asigurarea transparenței în 

comunicare 
 Promovarea activităților desfășurate în comunitate 
 Elemente de educație pentru interculturalitate - promovarea evenimentelor culturale 

importante pentru comunitatea maghiară 
 Corelarea ofertei educaționale a grădiniței/ grupei de preșcolari cu nevoile și interesele 

comunității locale 
 Structurarea unor modalități de colaborare între unități de învățământ preșcolar și/sau între 

grădiniță și școli, membre ale aceleiași comunități locale prin proiecte/programe 
educaționale, activități extrașcolare cu ieșire în comunitate 

 Rata foarte bună de cuprindere a copiilor preșcolari în învățământul preșcolar la nivelul 
Grădiniței P.P. Nr. 26 Timișoara 

 Asigurarea continuităţii cerințelor grădiniței şi ale şcolii;  
 Cunoaşterea, de către părinţii copiilor preșcolari din grădiniță, a cerinţelor și exigențelor 

ciclului primar; 
  Pregătirea afectivă a copiilor de vârstă preșcolară pentru debutul școlarității mici. 
 Augmentarea gradului de implicare a părinților în actul decizional de la nivelul grupei de 

preșcolari/grădiniței 
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 Atragerea de finanțări de către Asociația de Părinţi din Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 
Timișoara prin proiecte/programe proprii 

 Dezvoltarea Asociaţiei de Părinţi din Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara și 
reînnoirea Consiliului Director; 

 Atragerea Consiliului Local în finanţarea proiectelor de investiţii şi reabilitări; 
 Reabilitarea spaţiilor şcolare, dezvoltarea bazei materiale şi logistice şi amenajarea unui 

spaţiu de joacă pentru copii. 
 

6.2. Aspecte negative 
 

- Lipsa autorizației I.S.U. 
- Dubla funcţionalitate a sălilor de grupă; 
- Mobilier insuficient în unele săli de grupă, vestiare și în sălile de mese 
- Insuficiența vestiarelor în corpul C, parter, sala de sport și bazin de înot. 
- Existența unor situații de superficialitate în cunoașterea, înțelegerea și aplicarea legislației 

școlare, de către unele cadre didactice 
- Rezistența la schimbare a unor cadre didactice, în special a celor aflate în prag de 

pensionare 
- Utilizarea limitată a mijloacelor de învățământ, existente la nivel tehnic foarte bun, în 

organizarea activității de învățare 
- Număr insuficient de parteneriate pentru atragere de fonduri în vederea creșterii calității 

educației la nivel de unitate; implicarea unui număr mic de cadre didactice în astfel de 
parteneriate 

- Oferta CDȘ nu satisface cerințele și nevoile tuturor părinților/comunității locale (studiul 
limbilor străine) 

- Disponibilitate redusă a membrilor comunității privind participarea la diferite acțiuni 
ale instituției 

 
6.3. Concluzii și direcții care necesită îmbunătățiri 

 
Având în vedere datele  cuprinse în prezentul raport și neîndeplinirea tuturor țintelor 

operaționale prevăzute prin Planul operațional 2019-2020, aferent PDI, se impune menținerea 
acestora  și revizuirea, pe alocuri, îndeosebi pe domeniul CURRICULUM, RESURSE 
FINANCIARE și MANAGEMENT INSTITUȚIONAL, după cum urmează:  

 
ȚINTA 1: Creşterea calității procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea 

armonioasă a personalității copiilor prin formarea și dezvoltarea competențelor acestora în 
spiritul educației incluzive și a valorilor democrației 

 
Obiective specifice: 

 O1. Creşterea calităţii privind proiectarea conținuturilor de învățare corespunzătoare 
cerințelor Curriculumului pentru educație timpurie, 2019 
 O2. Creşterea calităţii actului de predare-învățare-evaluare prin deplasarea 
accentului de pe activitatea de predare a cadrului didactic pe activitatea de învățare a 
preșcolarului, pe jocul liber și activități outdoor. 

O3. Asigurarea unui învățământ incluziv prin acordarea de șanse egale tuturor 
copiilor, indiferent de etnie, vârstă, sex, tip de dizabilitate   

 O4. Încurajarea predării cu ajutorul mijloacelor moderne și TIC în activitatea de 
predare. 
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 O5. Asigurarea pregătirii preşcolarilor pentru concursurile avizate de MEN.  
 O6. Monitorizarea, evaluarea şi optimizarea procesului educaţional.  

ȚINTA 2: Asigurarea condițiilor optime de studiu și de siguranță necesare desfășurării 
unui învățământ de calitate  

Obiective specifice: 
O1. Asigurarea formării şi dezvoltării profesionale a  personalului de conducere, a 

personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic  din perspectiva aplicării Curriculumului 
pentru educație timpurie 2019; 

O2. Recrutarea şi selecţia personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic în 
vederea asigurării personalului calificat în toate compartimentele organizației școlare;  

O3. Întreținerea bazei materiale existente și îmbunătățirea acesteia în vederea 
asigurării unui climat educativ adecvat; 

O4.Creșterea calității actului educațional prin corectarea disfuncţionalităţilor 
constatate cu prilejul asistenţelor; 

O5. Creşterea indicatorilor de calitate privind managementul resurselor umane;  
O6.  Asigurarea unui climat de siguranță și a unui ambient propice actului 

educațional; 
O7.  Dezvoltarea unor comportamente adecvate în situații de urgență atât 

cadrelor didactice, cât și preșcolarilor. 
         O8. Asigurarea condițiilor corespunzătoare și a bazei didactico-materiale necesare 

desfășurării optime a procesului de învățământ. 
ȚINTA 3:  Creșterea interesului cadrelor didactice pentru realizarea de activități 

educative care să contribuie la promovarea practicilor democratice și la exersarea în 
grădiniță a calității de cetățean 

Obiective specifice: 
O1. Creşterea calităţii privind proiectarea conținuturilor de învățare 

corespunzătoare cerințelor curriculumului pentru învățământ preșcolar cu accent pe 
promovarea practicilor democratice; 

O2. Creşterea calităţii actului de predare-învățare-evaluare prin plasarea 
accentului de pe activitatea de predare a cadrului didactic pe activitatea de învățare a 
preșcolarului. 
 O3. Implementarea unor modele educative atractive, flexibile raportate la condiţiile de 
calitate (de exemplu, C.L.I.L., PLANUL DALTON); 

O4. Identificarea de noi cursuri opţionale de ofertat ca urmare a anal izei cererilor 
părinţilor şi nevoilor comunităţii 

O5. Promovarea practicilor democratice prin intermediul activitaților școlare și 
extrașcolare. 

O6. Dezvoltarea unor comportamente si atitudini moral-civice corespunzatoare. 
ȚINTA 4: Reconsiderarea managementului la nivelul grădiniței și al clasei în scopul 

eficientizării activităților și al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari 
Obiective specifice: 
O1. Creșterea eficienței activităților instructiv-educative corespunzătoare 

cerințelor curriculumului pentru învățământ preșcolar; 
O2. Derularea parteneriatelor educaționale în vederea eficientizării demersurilor 

educative de la nivelul grupelor și grădiniței;  
O3. Identificarea nevoilor de educație al comunității locale și căutarea 

posibilităților de satisfacere a acestora în cadrul normativ existent și cu resursele 
disponibile; 
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          O4. Aplicarea programelor naționale, popularizarea legislației școlare în rândul 
părinților și al cadrelor didactice.  

ȚINTA 5: Dezvoltarea dimensiunii europene a grădiniței prin derularea de proiecte și 
parteneriate locale, naționale și europene 

Obiective specifice: 
O1. Deschiderea grădiniței către comunitate, dezvoltarea parteneriatelor 

educaționale pe plan local, județean, național și internațional;  
O2. Asigurarea accesului tuturor factorilor interesați la  informațiilor de interes 

public; 
O3. Promovarea imaginii grădiniței printr-o ofertă educațională adecvată 

contextului socio-economic și cultural; 
O4. Creșterea indicatorilor de calitate privind oferta educațională.  

ȚINTA 6: Dezvoltarea sistemului de control managerial intern conform OSGG nr. 
600/20.04.2018. 

Obiectice specifice: 
 O1 - Asigurarea monitorizării performanțelor pentru fiecare obiectiv și activitate, prin 

intermediul unor indicatori cantitativi și calitativi relevanți 
O2 - Instituirea și aplicarea unui proces de management al riscurilor care să faciliteze 

realizarea eficientă a obiectivelor grădiniței. 
 
 

Director,  
Prof. Ignat Ana  
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