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STAREA  ŞI  CALITATEA   ÎNVĂŢĂMÂNTULUI  ÎN  

GRĂDINIŢA  CU PROGRAM PRELUNGIT  „UNIVERSUL COPIILOR” 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022 

 

Anul şcolar 2021-2022 în învăţământul preşcolar a fost un an al provocărilor prin prisma 

continuării situaţiei epidemiologice produsă de îmbolnăvirile cu virusul SARS-Cov-2, atât pentru 

personalul unităţii, cât şi pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi ai educaţiei. Acest raport surprinde 

atingerea realizării obiectivelor propuse pentru anul şcolar încheiat, dar şi modalitatea de 

comunicare instituţională, comunicarea cu părinţii/beneficiarii educaţiei furnizate în atingerea 

celor trei mari concepte integrate şi multidimensionale, prezente în legislaţia şi în documentele de 

politică publică ale majorităţii statelor lumii, respectiv: interesul superior al copilului, starea de 

bine a copilului, bucuria/plăcerea de a învăţa şi, nu în ultimul rând, menţinerea stării de sănătate 

prin programe educative bazate pe implementarea şi respectarea unei legislaţii şi a unor normelor 

de igienă specifice contextului pandemic în care s-a desfăşurat pentru o perioadă semnificativă de 

timp activitatea în anul şcolar 2021-2022. 

     Principala valoare a organizaţiei noastre este calitatea întregii activităţi din grădiniţă. Se 

urmăreşte ca toate activităţile să fie centrate pe copil, să se realizeze activităţi extracurriculare 

diversificate care să satisfacă nevoile şi interesele copilului, ale părinţilor, ale comunităţii locale. 

Valorile dominante sunt: colaborare, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşament faţă 

de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, receptivitatea la nou, creativitate, 

dorinţă de afirmare.  

      În acest raport se urmăreşte analiza întregii activităţi desfăşurate în grădiniţă pe parcursul 

anului şcolar 2021-2022. 
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      În acest context, raportul vizează modul cum au fost realizate obiectivele propuse. 

I. Aplicarea politicilor educaţionale ale M.E. şi ISJ Cluj în grădiniţă  

II. Implementarea şi respectarea legislaţiei privind prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-CoV-2 

III. Realizarea unui act educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant prin aplicareaa 

corectă şi creativă a curriculumului față în față și în mediul online 

IV. Promovarea educaţiei permanente în vederea extinderii specializării şi perfecţionării 

V. Aplicarea sistemului legislativ care să asigure funcţionalitatea, modernizarea, 

stabilitatea instituţiei 

VI. Asigurarea transparenţei deciziilor şi îmbunătăţirea imaginii grădiniţei prin 

comunicarea şi colaborarea cu comunitatea, inclusiv în mediul online 

  Datele prezentate în acest raport sunt furnizate de: 

Evaluarea internă:  

                  - raportul  de activitate al fiecărei grupe, comisii, compartiment la nivel de unitate; 

                   -asistenţe la activităţi ale directorului, coordonatorului activității metodice, a 

responsabilului cu formarea la nivel de unitate; 

                  -rezultatele obţinute de preşcolari la evaluările iniţiale şi sumative cuprinse în Raportul 

de evaluare iniţială şi Raportul comparativ între evaluarea iniţială şi sumativă; 

                  - verificarea periodică a mediului educaţional; 

                  - verificarea periodică a portofoliilor copiilor; 

                  - monitorizarea activităţii comisiilor şi a echipelor de proiect; 

                  - monitorizările realizate de Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie; 

       - monitorizarea activităților didactice desfășurate prin intermediul tehnologiei. 

Evaluarea externă: 

- inspecţii tematice realizate de ISJ Cluj; 

- evaluarea directorului; 

- inspecţii curente și speciale pentru obținerea gradelor didactice; 

- chestionare părinţi 

Raportul vizează următoarele domenii: capacitate instituţională, eficacitate educaţională, 

managementul calităţii. 

CAPACITATE INSTITUTIONALĂ 
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I. Management strategic 

1. Stabilirea direcţiilor generale în conformitate cu obiectivele grădiniţei 

Aspecte pozitive:  

    S-a revizuit PDI pentru perioada 2018-2022, conform procedurii de revizuire a PDI. 

    A fost elaborat Planul managerial pe anul şcolar 2021- 2022.  

    Au fost organizate comisiile la nivel de unitate şi a fost elaborat Planul managerial al 

fiecărei comisii. 

S-a elaborat Regulamentul de organizare şi funcţionare și Regulamentul de ordine 

interioară, conform legislației în vigoare. 

 Au fost stabilite responsabilităţile individuale. 

 S-a întocmit graficul asistenţelor la activităţi. 

Existenţa deciziilor pentru membrii comisiilor. 

Existenţa instrumentelor de lucru personalizate: fişa postului şi fişa de evaluare a activităţii 

pentru personalul didactic-auxiliar şi nedidactic, personalizate cu atribuţii clare și revizuite pentru 

activitatea didactică desfășurată prin intermediul tehnologiei. 

Aspecte ce necesită remediere: 

Unele proceduri clare, specifice grădiniţei lipsesc: procedură privind măsurile ce se impun 

în cazul copiilor cu forme grave de dizabilitate fizică sau psihică. 

Lipsa de pregătire a cadrelor didactice din grădiniţă în domeniul managementului 

educaţional, preţul ridicat al acestor cursuri raportat la veniturile cadrului didactic. 

 Numărul redus al cursurilor de formare destinate învățământului preșcolar pentru formarea 

competențelor personalului didactic de predare în mediul online; absența totală a cursurilor de 

formare ce vizează metodica predării activităților instructiv-educative în mediul online (atunci când 

cursurile sunt suspendate). 

2. Furnizarea de informații pentru părinţi şi comunitate 

Aspecte pozitive: 

   Părinţii au fost informaţi privind aplicarea curriculumului, activitatea cabinetului de 

consiliere psiho-pedagogică, activitatea şi progresul copiilor prin: şedinte cu părinţii organizate în 

mediul online pe platforma educaţională, pliante, afişaj, expoziţii cu produsele activităţii copiilor, 

târguri, zile de sărbătoare în grădiniţă alături de părinţi.  
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      A fost afişat meniul săptămânal, trimis părinţilor prin grupurile de comunicare la nivelul 

fiecărei grupe şi au fost informaţi părinţii privind prevederile legislaţiei sanitare referitoare la 

alimentaţia sănătoasă a copiilor. 

 Site- ul grădiniţei a funcţionat cu sincope în pe parcursul anului şcolar. 

 S-au constituit grupuri de whatsapp educatoare-părinți la nivel de grupă de preșcolari pentru 

menținerea legăturii cu părinții și copiii, a transmiterii informațiilor și a colectării feebackului în 

toată perioada anului şcolar. 

S-a desfășurat activitatea pe platforma educațională gratuită și accesibilă beneficiarilor, G 

Suite, s-au creat conturi pentru toţi preşcolarii, s-au susţinut activităţile didactice în perioadele de 

suspendare a cursurilor la grupă/unitate; platforma s-a utilizat şi pentru comunicarea cu părinții 

prin postarea activităților, informațiilor care să poată fi accesate de către părinți ori de câte ori este 

nevoie sau pentru desfăşurarea şedinţelor cu părinţii, a consiliilor părinţilor, a consilierii părinților, 

a ședințelor Consiliului profesoral și a Consiliului de administrație. 

Aspecte ce necesită remediere: 

Cunoașterea și înțelegerea de către întreg personalul grădiniței a prelucrării datelor cu 

caracter personal şi libera circulație a acestor date, conform GDPR /2018. 

Identificarea şi parcurgerea cursurilor de formare destinate învățământului preșcolar pentru 

formarea competențelor personalului didactic de predare în mediul online; carențe în parcurgerea 

cursurilor de formare ce vizează metodica predării activităților instructiv-educative în mediul 

online (atunci când cursurile sunt suspendate). 

Actualizarea siteului instituției astfel încât să personalizeze specificul activității instituției, 

cu informații  vizibile, ușor de accesat de către beneficiari, parteneri și destinatari interesați. 

3.Contactarea instituţiilor cu rol în conceperea, furnizarea şi evaluarea serviciilor 

educaţionale 

Aspecte pozitive:   

S-a ţinut permanent legătura cu inspectorii de specialitate pentru furnizarea de materiale 

informative privind aplicarea Curriculumului pentru educație timpurie 2019, programele 

educaţionale derulate la nivelul judeţului. 

  S-a procurat Condica de evidenţă a activităţii didactice a educatoarei, ghiduri de bune 

practici, ghiduri metodologice, reviste de specialitate. 

Au fost achiziționate caietele de observaţii psihopedagogice. 
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       S-a  asigurat conexiunea la internet a tuturor calculatoarele din sălile de grupă şi cabinete, 

facilitând accesul la informaţie tuturor cadrelor didactice; pentru activitățile derulate în mediul 

online s-a asigurat suportul tehnic. 

           Au fost iniţiate parteneriate educaţionale cu unități de învățământ și instituții din comunitate 

furnizoare de educație. 

Aspecte ce necesită remediere 

Identificrea modalităților de continuare și finalizare a parteneriatelor în situații de 

suspendare a cursurilor și desfășurare a activității educative în mediul online. 

II. Managementul operational 

1. Reactualizarea regulamentelor si strategiilor 

Aspecte pozitive: 

 S-a elaborat un nou Regulament intern și ROI în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. S-au revizuit unele proceduri, s-au elaborat proceduri noi atunci când a fost cazul. S-a 

elaborat Strategia pentru formarea continuă. Regulamentul intern a fost prezentat părinţilor în 

şedinţele cu părinţii pe grupe, iar procedurile au fost asumate de întreg personalul prin semnătură 

în cadrul şedinţelor de Consiliu profesoral şi a celor pe departamente. 

          Toate grupele şi cabinetele au beneficiat de suport în dotarea cu materiale didactice, 

imprimantă, calculator, mobilier. 

          S-au elaborat Regulamente și proceduri specifice în baza legislației în vigoare. 

Aspecte ce necesită remediere: 

Absența unei echipe manageriale pregătită să elaboreze și revizuiască documentele 

manageriale ale unității de învățământ; conceperea acestor documente sunt, în general, rodul 

activității individuale a directorului unității. 

2. Asigurarea auxiliarelor curriculare 

         Au fost procurate materiale didactice şi jucării, jocuri educative pentru toate grupele, conform 

referatelor de necesitate întocmite de cadrele didactice de la fiecare grupă și cu încadrare în bugetul 

aprobat al unității.  

3. Asigurarea siguranţei şi protecţiei copiilor şi personalului 

Aspecte pozitive: 

Au fost instituite măsuri de creştere a gradului de securitate a copiilor şi personalului. 

S-a încheiat contract de mentenanță pentru sistemele de monitorizare din dotarea grădiniței. 
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          Periodic au fost efectuate instructaje privind protecţia muncii şi PSI. 

        S-au efectuat exerciţii de evacuare pentru situaţii de urgenţă conform planificării la nivel 

de unitate. 

         S-a realizat evaluarea stării de sănătate a personalului de către cabinetul de medicina muncii 

cu care unitatea are contract de prestări servicii. 

         Meniurile zilnice au fost întocmite în conformitate cu normativele în vigoare. 

         S-au respectat raţiile alimentare, hrana copiilor a fost preparată la timp şi în condiţii 

igienico- sanitare. 

         S-au elaborat proceduri specifice privind siguranța și securitatea în munca la domiciliu. 

         S-au revizuit proceduri specifice privind stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a 

îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în grădiniță. 

         S-au reamenajat spațiile grupelor, s-au constituit grupe compacte de preșcolari, s-au 

realizat marcajele specifice de acces/circuite în interiorul și curtea grădiniței; s-au achiziționat 

materiale igienico-sanitare avizate pentru dezinfectarea spațiilor, a suprafețelor și a mâinilor în 

vederea respectării normelor de siguranță pentru prevenirea și combatere a îmbolnăvirilor cu 

SARS-CoV-2 în grădiniță. 

 S-au amenajat spații de recreere și activități out-door de către cadrele didactice prin 

proiectul GRLI cu sprijinul și activitatea de voluntariat a părinților. 

         Tot personalul din unitate a purtat mască de protecție în permanență în spațiile închise pe 

perioada programului de lucru în starea de alertă. 

Aspecte ce necesită remediere: 

        Absența formării personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic în acordarea primului 

ajutor de către specialiști, costurile exagerat de ridicate a cursurilor de pregătire, fapt ce le face 

inaccesibile. 

III. Managementul personalului 

Aspecte pozitive: 

          Toate posturile didactice au fost ocupate cu cadre didactice calificate în luna septembrie 

2021. 

          A fost repartizat personalul didactic la grupe cu respectarea principiului continuității și a 

constituirii echipelor de educatoare titulare cu educatoare debutante/suplinitoare. 
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          A fost repartizat personalul nedidactic pe sectoare, activitatea fiind monitorizată de directorul 

şi administratorul unităţii. La controalele efectuate s-a constatat realizarea sarcinilor din fişa 

postului de către toţi angajaţii.          

         A fost realizată evaluarea personalului nedidactic, toţi angajaţii au obţinut calificativul Foarte 

bine. 

         A fost asigurat sprijin educatoarelor de către consilierul şcolar al unității. 

         S-a asigurat consiliere profesională pentru cadrele didactice debutante prin repartizarea 

mentorilor la nivel de unitate, activități metodice, interasistențe.  

Aspecte ce necesită remediere: 

       Absența unei legislații coerente în perioada desfășurării cursurilor online care să reglementeze 

modul de desfășurare a activității personalului nedidactic, lipsa asumării de către Ministerul 

Educației a reglementării acestei situații la nivel de învățământ a dus la decizii diferite în grădinițele 

de stat pentru aceeași categorie de personal angajat. 

Absența repetitivă a cadrelor didactice și a a personalului nedidactic generată de îmbolnăviri cu 

noul virus a dus la suprasolicitarea personalului prezent care a lucrat ture duble fără remunerare 

financiară sau zile libere acordate, pentru toate categoriile de personal. 

 Resurse umane 

 Personal didactic: 19 

CALIFICAT CU ALTE 

SPECIALIZĂRI 

NECALIFICAT ÎN CURS DE 

CALIFICARE TITULAR SUPLINITOR 

     

18 1 - - - 

    

Distribuţia pe grupe de vârstă (ani) şi sexe a personalului didactic angajat: 

 Sub 25 25-29  30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Peste 

60 

M - - - - - - - - - - 

F 1 4 9 1 1 3 0 0 0 0 

Indicatori calitatea resurselor umane: 

 

Indicatorul A B Ax100/B 
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a. Pondere personal 

didactic cu o vechime în 

unitate mai mare de 4 ani 

Nr. cadre did. cu o 

vechime în unitate mai 

mare de 4 ani 

Nr. total de cadre 

didactice 

Ponderea, % 

13 19 68% 

b. Pondere personal 

didactic cu studii 

superioare/ l licenţă 

Nr. cadre did. cu  studi 

sup./licenţă 

Nr. total de cadre 

didactice 

 

18 19 94% 

c. Pondere personal cu 

gradul I 

Nr. cadre didactice cu 

gradul I 

Nr. total de cadre 

didactice 

Ponderea, % 

5 19 26% 

d. Pondere personal cu 

gradul al II-lea 

 

Nr. cadre didactice cu 

gradul al II-lea 

Nr. total de cadre 

didactice 

Ponderea, % 

7 19 36 

d. Pondere personal cu 

definitivat 

 

Nr. cadre didactice cu 

definitivat 

Nr. total de cadre 

didactice 

Ponderea, % 

4 19 21% 

e.Repartizarea cadrelor 

did. în raport cu nr. de 

copii 

Pondere elevi, % Nr. total de cadre 

didactice/tură 

Pondere elevi/ 

Pondere profesori 

229 8 28,62 

f. Competenţe de 

utilizare a pc 

(Word+Excel) în rândul 

cadrelor did. 

Nr. cadre did. cu 

competenţe de 

utilizare a pc 

Nr. total cadre 

didactice 

Pondere, % 

19 19 100% 

g. Ponderea cadrelor 

didactice cu gradaţie de 

merit 

Nr. cadre didactice cu 

gradaţie de merit 

Nr. total cadre 

didactice 

Pondere, % 

1 19 5,26% 

h. Ponderea cadrelor 

didactice care în ultimii 5 

ani au urmat cel puţin o 

formă de perfecţionare  

Nr. cadre didactice 

care în ultimii 5 ani au 

urmat cel puţin o 

formă de perfecţionare 

Nr. total cadre 

didactice 

Pondere, % 

19 19 100% 

 

               

21%

36,8%

36,8%

16,66%
GRADE DIDACTICE

Gradul I

Gradul II

Definitivat

Debutant
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Personal didactic auxiliar:  3 

- 0,50 administrator financiar 

- 1 administrator financiar patrimoniu 

- 0,50 secretar 

Personal nedidactic: 13 

- 11 îngrijitoare 

- 1 bucătar 

- 0,50 muncitor întreţinere  

Populaţie preşcolară: 

 - 9 grupe cu predare în limba română  

• 3 grupe mici : 3 ani-4 ani 

• 3 grupe mijlocii : 4 ani-5 ani 

• 3 grupe mari : 5 ani-6 ani 

 
 

EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 

1. Oferta educaţională 

Aspecte pozitive: 

Au fost întocmite şi avizate programele activităţilor opţionale. 

Toate cadrele didactice din unitate au desfăşurat activităţi opţionale după programe proprii 

avizate de ISJCJ. 
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 Responsabilul la nivel de unitate a întocmit dosarele, s-a obţinut avizul Comisiei pentru 

curriculum la nivel de unitate şi au fost avizate de către inspectorii de specialitate ai ISJCJ. 

Aspecte de remediat: 

Derularea activităţilor opţionale în mediul online a ridicat dificultăţi prin prisma  organizării 

acestora cu grupuri mici de copii; identificarea modalităților de pregătire a cadrelor didactice pentru 

susținerea activităților conform ofertei educaționale aprobate pentru anul școlar în curs și în situația 

suspendării cursurilor și continuarea acestora în mediul online. 

 Asigurarea spaţiilor care să permită desfăşurarea cu grupuri mici şi în condiţii optime a 

activităţilor opţionale. 

Lipsa unor profesori performanţi care să desfăşoare o paletă mai largă de activităţi opţionale 

cu copiii, ca de exemplu, limbi străine solicitate de părinți.   

2. Proiectarea curriculum- ului 

Aspecte pozitive: 

 Existența Curriculumului pentru educație timpurie 2019 în toate bibliotecile cadrelor 

didactice din unitate; cunoașterea acestui document, analizarea în întâlnirile comisiei metodice la 

nivel de unitate. 

A fost realizată proiectarea anuală prin structurarea programului de învăţare în jurul celor 

6 teme integratoare, cu respectarea Curriculumului pentru educație timpurie 2019. 

           Proiectarea săptămânală a fost realizată anticipat şi a vizat toate activităţile de învăţare: 

jocuri şi activităţi didactice alese, activităţi pe domenii experientiale, activităţi de dezvoltare 

personală. 

          Au fost proiectate activităţile extracurriculare și derulate conform graficului întocmit de 

responsabila comisiei. Au fost proiectate activităţile în cadrul programelor educaţionale.  

          Completarea corectă a documentelor şcolare – în special a Condicii de evidenţă a activităţii 

didactice, conform informaţiilor primite în cadrul cercurilor pedagogice şi în întâlnirile metodice. 

          Utilizarea în mod constant a metodelor activ-participative de către majoritatea educatoarelor 

în mod original, creativ, adecvate nevoilor de dezvoltare ale copiilor, specificului, temelor 

activităţilor propuse. 

Realizarea ariilor de stimulare, amenajarea lor în permanenţă în funcţie de proiectele 

propuse şi de interesele copiilor; realizarea jocurilor alese pe grupuri mici la aceste sectoare, astfel 

încât, prin dirijarea cu tact de către educatoare să nu se piardă din vedere atât dorinţele, aptitudinile 
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copiilor, cât şi nevoile de recuperare a unor comportamente şi de formare a unor abilităţi, priceperi. 

Utilizarea scrisorilor adresate părinţilor prin intermediul grupurilor de comunicare de către 

majoritatea educatoarelor. 

Revizuirea proiectării și a modalităților de realizare a activităților didactice în perioada 

desfăşurării acestora în mediul online, adaptarea proiectării pentru activități desfășurate prin 

intermediul tehnologiei. 

Aspecte ce necesită remediere: 

Există unele carențe în managementul grupei, al gestionării timpului didactic, atât în 

activitățile derulate față în față, cât și în activitățile derulate în mediul online. 

Absența practicii pedagogice în sala de grupă pentru cadrele didactice debutante, creată de 

contextul pandemic din ultimii ani, generează carențe majore ale debutanților în managementul 

grupei, comunicarea cu părinții, înțelegerea aplicării teoriei în practică, personalizarea actului 

didactic în favoarea copilului.  

Necorelarea disciplinelor de studiu cu specificul activității grădiniței de către universități 

ce furnizeză absolvenți fără pregătire de specialitate inițială (liceu pedagogic), duce la o 

necunoaștere totală de către aceștia a metodicilor de predare a activităților instructiv educative în 

grădiniță, a metodelor de predare, a documentelor școlare. 

3. Implementarea și performarea curriculum- ului 

Aspecte pozitive: 

           Unul dintre obiectivele principale ale Comisiei pentru curriculum a constat în a urmări 

proiectarea activităţii instructiv-educative la grupele din unitate în conformitate cu prevederile 

Curriculumului pentru educație timpurie 2019. Astfel, categoriile de activităţi de învăţare au 

constat în: activităţi pe domenii experienţiale, activităţi liber alese şi activităţi de dezvoltare 

personală. 

       Activităţile desfăşurate pe domenii experienţiale de către educatoarele fiecărei grupe au fost 

activităţi integrate sau pe discipline desfăşurate cu copiii în cadrul unor proiecte tematice  

planificate în funcţie de temele mari propuse de curriculum, precum şi de nivelul de vârstă şi de 

nevoile şi interesele copiilor din grupă. 

       Atât proiectele tematice planificate, cât şi desfăşurarea în sistem integrat a activităţilor, a 

presupus existenţa unei baze materiale bogate, adecvate care s-a realizat și cu ajutorul părinţilor şi 

al sponsorizărilor. Această modalitate de realizare a activităţilor cu preşcolarii a presupus 
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desfăşurarea activităţii didactice în echipă, contribuind la stimularea cooperarii între cadrele 

didactice de la grupă. 

      Activităţile la liberă alegere s-au desfăşurat pe grupuri mici, în perechi şi chiar individual. 

Totodată, acestea au putut fi regăsite ca elemente componente în cadrul activităţii integrate. Reuşita 

desfăşurării acestor activitaţi a depins în mare măsură de modul în care a fost organizat şi conceput 

spaţiul educaţional. 

      Toate educatoarele au desfășurat activităţi integrate la care au întocmit proiecte model sau 

schiţe de activitate. 

      Educatoarele grupelor în care sunt înscrişi copii cu CES au colaborat în echipă cu consilierul 

școlar și părinți, cu terapeuţi, aplicand o pedagogie adecvată şi incluzivă în educația preșcolarului 

cu cerințe educative speciale. 

      Programa activității opţionale desfășurate de către cadrele didactice a fost prezentată părinților 

în cadrul ședințelor cu părinţii pe grupe. 

      Fiecare grupă s-a evidenţiat prin programul special pregătit prezentat în faţa părinţilor cu ocazia 

serbărilor şi a parteneriatelor desfăşurate conform planificărilor pe grupe şi prezentate inclusiv în 

mediul online. 

      În activitățile didactice s-au îmbinat metodele tradiţionale cu cele moderne, s-au selectat 

strategii activizante adecvate tipului de activitate desfășurat. Cadrele didactice au participat la 

cursuri de formare continuă în mediul online a căror aplicabilitate în practica zilnică s-a monitorizat 

de către director și coordonatorul activității metodice în asistențele la grupă și în activitățile 

demonstrative la nivel de unitate. 

      Evaluarea initială şi sumativă s-a realizat prin metode și tehnici specifice învățământului 

preșcolar. Rezultatele obţinute au fost înregistrate în scopul stabilirii nivelului de proiectare și a 

măsurilor ameliorative pentru copiii cu dificultăţi de învaţare. 

Pe parcursul semestrului II al anului şcolar 2021-2022, s-au abordat următoarele teme metodice în 

grădinița  noastră: 

Ianuarie 2022- Muzica și mișcarea în dezvoltarea preșcolarilor 

Februarie 2022- Modalități de dezvoltare socio-emoțională a copiilor preșcolari 

Martie 2022- Jocuri-exercițiu pentru activitățile liber-alese 

Aprilie 2022- Jocuri și jucării pentru preșcolari pentru perioada post- pandemică 

Mai 2022- Strategii pentru comunicarea eficientă cu părinții preșcolarilor 
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Iunie 2022- Realizarea și prezentarea rapoartelor de evaluare finală care să evidențieze progresul 

copiilor 

Pentru aceste teme s-au urmărit obiective ca: 

-identificarea unor melodii și jocuri de mișcare noi și a modul în care acestea influențează 

dezvoltarea preșcolarilor; 

-identificarea problemelor socio-emoționale apărute la preșcolari datorită pandemiei și a unor 

modalități de soluționare a acestora; 

-identificarea de noi jocuri-exercițiu aplicabile în cadrul activ liber-alese, pe categorii de vârstă; 

-identificarea de noi jocuri și jucării care să ajute dezvoltarea intelectuală, fizică și socio-

emoțională a preșcolarilor, adaptate perioadei post-pandemie; 

-identificarea, formularea și soluționarea problemelor ce apar în comunicarea eficientă cu părinții; 

- analiza evaluărilor finale; 

- identificarea unor metode de îmbunătățire a rezultatelor școlare. 

Proiectarea activităţilor la nivelul grădiniței s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, 

prin însuşirea de cunoştinţe, abordând conținuturile integrat; s-a ţinut cont de curriculumul pentru 

educație timpurie 2019, precum şi de recomandările inspectorului de specialitate, respectiv 

recomandările din Scrisoarea metodică a M.E. Proiectarea activităților la nivelul fiecărei grupe a 

ținut cont de sistemul de relații și dependențe care există între obiectivele operaționale, domeniile 

experiențiale, domeniile de dezvoltare, strategiile de predare, învățare și evaluare precum și de 

finalitățile educației timpurii. În acest context s-a urmărit dezvoltarea liberă, integrală și 

armonioasă a copilului, ținând cont de interesul acestuia, de ritmul propriu și sprijinirea lui în 

achiziționarea de cunoștințe, capacități, deprinderi și atitudini necesare la intrarea în școală.  

          Educatoarele au adoptat strategii de provocare şi dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii 

optime pentru exersarea intelectului copiilor în direcţia flexibilităţii și creativităţii, conducând la 

formarea unei gândiri algoritmice, modelatoare, problematice. 

 Au fost procurate/ realizate materiale variate, utilizate în activitățile zilnice, materiale ce au 

permis exerciții și interacțiuni diverse între copii, care au antrenat mai multe tipuri de inteligențe, 

cu scopul de a ajuta preșcolarii să învețe lucruri noi și utile, cu plăcere. 

 Copiii au fost implicați în situații evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându-

se ulterior nivelul de performanță realizat, dar și natura dificultăților de învățare, adaptare și 

readaptare după perioada activităților desfășurate online. 
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Una din condițiile esențiale ale aplicării curriculumului centrat pe nevoile, interesele și 

dezvoltarea globală a copilului se referă la crearea unui mediu educațional adecvat care să permită 

dezvoltarea liberă a preșcolarului. Mediul fizic a fost gândit pentru a putea sesiza dinamica proprie 

a fiecărui copil, dar și de a oferi posibilitatea dezvoltării lui armonioase. Amenajarea spațiului 

aferent sălilor de grupă și a locurilor pentru desfășurarea activităților în aer liber s-a făcut astfel 

încât acesta să fie util, interactiv, estetic, flexibil, confortabil și adecvat sarcinilor gândite.  Odată 

cu începerea amenajării GRLÎ s-a început și derularea de activități în acest spațiu, când vremea a 

permis acest lucru.  

 Evidenţiem consecvenţa educatoarelor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a 

conţinuturilor învăţării, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare 

şi remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative, confirmându-se o calitate 

sporită a actului didactic comparativ cu grupele precedente, aspect obiectivat în achiziţiile, 

capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele copiilor. 

 Materialele folosite de educatoare cât şi cele puse la dispoziţia copiilor au fost atractive, 

adecvate vârstei copiilor și  în concordanță cu temele propuse. Modul în care au fost concepute şi 

redactate proiectele de activitate demonstrează că doamnele educatoare respectă metodologia 

întocmirii acestor documente, respectă cerinţele metodologice în formularea obiectivelor 

operaţionale, stabilesc clar etapele activităţilor, folosesc metode didactice adecvate, stabilesc cu 

claritate mijloacele de învăţământ, având grijă ca, în permanenţă, conţinutul activităţilor să 

corespundă  nivelului de vârstă al preşcolarilor și nevoilor acestora. 

Odată cu ridicarea restricțiilor impuse de pandemie s-au reluat activitățile extracurriculare 

care necesitau deplasarea în locații diferite. 

         Au fost întocmite rapoartele de evaluare semestrială pentru copiii care au frecventat grădinița, 

pe baza probelor orale și a produselor activității.  

Întâlnirile metodice s-au desfășurat urmărind obiectivele propuse în fiecare lună, 

dezbătându-se și alte teme apărute pe parcurs. 

 În semestrul al II-lea au avut loc șapte inspecții curente și de specialitate, după cum urmeză: 

Nr. 

Crt 

Cadru didactic Tip inspecție Calificativ/ 

nota obținută 

1. ZAH MARIA Inspecție de specialitate 1  definitivare în invățământ 10 

2. GHILA DIANA Inspecție curenta 2 pentru obținerea gradului did. II 10 
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3. SĂLĂGEAN 

DANIELA 

Inspecție specială pentru obținerea gradului did. II 10 

4. BÎLC FLAVIA Inspecție curenta 1 pentru obținerea gradului did. I FB 

5 VĂLEAN 

ROXANA 

Inspecție specială pentru obținerea gradului did. II 10 

6. MACARIE 

ANDRA 

Inspecție specială pentru obținerea gradului did. II 10 

7  CIARNOTA 

CARMEN 

Inspecție finala pentru obținerea gradului I 10 

 

În desfășurarea actului didactic se remarcă creativitatea, individualitatea profesională și 

originalitatea, instituția bucurându-se de un colectiv tânăr, bine pregătit, interesat de propria 

dezvoltare, buna colaborare și susținere. 

Activităţile educative şcolare şi extraşcolare s-au desfăşurat după o planificare anuală 

întocmită la nivel de grădiniţă şi în caietul educatoarei pentru fiecare grupă în parte.  

Obiectivele urmărite au fost:familiarizarea copiilor cu împrejurimile grădiniţei, cu oraşul, 

cu instituţiile de cultură; cunoaşterea unor elemente componente ale lumii înconjurătoare, precum 

şi interdependenţa dintre ele; cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în 

societate;cultivarea sentimentului patriotic şi îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre 

evenimentele istorice, monumente şi locuri istorice; dezvoltarea interesului copiilor pentru valorile 

culturale şi morale, pentru tradiţii; dezvoltarea spiritului de competiţie; dezvoltarea unor operaţii 

intelectuale; promovarea educaţiei pentru sănătate. 

Printre activităţile educative şcolare şi extraşcolare derulate: activităţi culturale, spectacole, 

serbări/activități organizate cu ocazia sărbatorilor de iarnă,8 Martie și final de an școlar, Programe 

desfãşurate la nivel naţional/judeţean: “Culori pentru pace”, „Să citim pentru mileniul III”, 

„Ecogrădinița”, Concursuri/ateliere de creație. 

În anul şcolar 2021-2022 s-au realizat următoarele activităţi educative şcolare şi 

extraşcolare la nivel de unitate:   

LUNA ACTIVITĂȚI 

PROGRAMATE 

Tipul activității 

TEMA ACTIVITĂȚII RESPONSABIL 

SEPTEMBRIE 

2021 

Cultural-artistic ”Ritmurile toamnei” Educatoarele grupei 
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OCTOMBRIE 

2021 

Vizionare teatru online ”Punguța cu doi bani” Educatoarele grupei 

NOIEMBRIE 

2021 

Vizionare teatru online ”Zâna Toamnă și 

ajutoarele ei” 

Educatoarele grupei 

DECEMBRIE 

2021 

Cultural-artistic 

Vizionare concert 

colinde 

”Îl așteptăm pe Moș 

Crăciun” 

Educatoarele grupei 

IANUARIE 

2022 

Tur virtual-Muzee Cluj-

Napoca 

”La muzeu” Educatoarele grupei 

FEBRUARIE 

2022 

Vizită la Bibliotecă ”Copacul cu povești” Educatoarele grupei 

MARTIE 2022 Atelier de lucru ”E ziua ta, mămica 

mea” 

Educatoarele grupei 

APRILIE 2022 Ne pregătim de 

sărbătorile Pascale-

Atelier de lucru 

”Obiecte decorative de 

Paște” 

Educatoarele grupei 

MAI 2022 Vizită la Grădina 

Botanică 

Magia lalelelor Educatoarele grupei 

IUNIE 2022 Activitate în aer liber Desene pe asfalt-1 

IUNIE 

Educatoarele grupei 

 

O parte dintre grupele de preșcolari  au fost partenere și în alte activități extracurriculare: 

vizită la bibliotecă, vizita bibliotecarului la grădiniță, vizita medicului stomatolog în parteneriat cu 

Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu”, Cluj-Napoca, vizită la Liceul teoretic ”Eugen Pora”, 

vizionare film educație ecologică-Cinema ”Florin Piersic”, Cluj-Napoca-Linxy, vizită 

Detașamentul  de Pompieri-Cluj-Napoca, vizită Aeroportul Internațional Cluj-”Avram Iancu”, 

vizită bancă BCR BANK, vizită în cartier, vizite la piață și aprozar, vizită Biblioteca Școlii 

Gimnaziale ”Liviu Rebreanu”, vizită Acvariu USAMV și Facultatea de Medicină Veterinară și, de 

menționat faptul că în acest an școlar, toți copiii au participat la Târgul de 1 Martie-Mărțișor din 

suflet pentru suflet, alături de părinți și bunici, iar o parte din serbările copiilor s-au desfășurat cu 

succes în curtea grădiniței într-un spațiu special amenajat, sau la Cinema Dacia-Mănăștur și la 

Centrul de joacă-Robinson Playground-Florești. 

Aspecte ce necesită remediere 

         Greşeli în gestionarea spaţiului educaţional, a timpului didactic; mediul educațional nu este 

întotdeauna în acord cu tema săptămânii, centrul tematic este slab reprezentat la unele grupe de 

preșcolari. 

         Dificultăţi în conceperea activităţilor integrate la unele cadre didactice. 
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Metodele active, interactive şi de grup nu sunt întotdeauna selectate în funcţie de tipul 

activității sau specificul vârstei. 

Nu s-a pornit întotdeauna de la identificarea resurselor în momentul alegerii unui proiect 

tematic. 

Dificultăţi de realizare a activităţilor în mediul online-material didactic inadecvat care nu 

reuşeşte să menţină atenţia captată a preşcolarilor, carenţe în utilizarea tehnologiei, metodica 

predării activităţilor instructiv-educative inadecvată mediului online. 

Implicarea superficială a unor cadre didactice în organizarea și derularea activităților 

extracurriculare. 

4. Dezvoltarea şi formarea profesională a cadrelor didactice 

Aspecte pozitive: 

În acest an școlar, toate  cadrele didactice din grădinița cu P.P. “Universul copiilor” au fost 

implicate într- o varietate de activităţi de formare profesională în concordanţă cu evoluţiile din 

planul nevoilor de educaţie şi al Curriculumului pentru educație timpurie 2019, dar şi în accord cu 

exigenţele privind adaptarea competenţelor personalului didactic la schimbările din structurile/ 

procesele de educaţie.  

 Obiectivele şi activităţile comisiei pentru dezvoltarea şi formarea profesională a cadrelor 

didactice: realizarea formării continue în scopul creşterii calităţii procesului instructiv-educativ  şi 

a  îmbunătăţirii managementului educaţional, participarea cadrelor didactice la cursurile de formare 

continuă iniţiate de CCD., ISJ şi UBB Cluj, la simpozioane, conferinţe, reuniuni metodico – 

ştiinţifice, la nivel judeţean, naţional, intrenaţional, diseminarea experienţelor didactice pozitive. 

Modalităţi de realizare a activităţii de formare şi perfecţionare continuă a cadrelor didactice:  

autoperfecţionare, studiu individual de specialitate; întîlniri metodice şi confătuiri judeţene pe 

disciplină; cerc pedagogic semestrial, mese rotunde, interasistențe, activități demonstrative, cursuri 

de formare, activități de mentorat, conferințe naţionale și internaționale:  

Nr.

crt. 

Nume și prenume 

cadru didactic 

Denumire curs/activitate de 

formare 

Formator Nr.ore/

credite 

1. Rebrean Georgeta-

Otilia 

Pop Simona 

Pop Sorina 

Ostace Alina 

Jecan Ilieș Delia 

Crăciunița 

Comunicare și tehnici 

psihologice de influențare a 

comportamentului 

Asociaţia Română pentru 

Cercetare şi Inovaţie 

18 

credite 
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Studii nivel master: 

Trif Chioreanu Ioana 

Vaida Corina Silvia 

Sălăgean Daniela 

Cristina 

 

2 Bîlc Flavia 

Ciarnota Carmen 

Pop Simona 

Pop Sorina 

Trif Chioreanu Ioana 

Sălăgean Daniela 

Cristina 

Pop Roxana 

Ostace Alina 

Creative Teacher 

 

 

Eduexpert 18 

credite 

3 Ciarnota Carmen 

Sabin Simona 

Cum sa faci din GDPR, 

aliatul tău 

SELLification 3 ore 

4 Ciarnota Carmen 

 

Ces, Prescolari și educatia 

celor mici 

SELLification 3 ore 

5 Ciarnota Carmen 

 

18th Online Pan-European 

Conference on Digital 

Education: Learning from 

Best Practice. 

PRiMERA COURSES 1,5 ore 

6 Ciarnota Carmen 

 

19th Online Pan-European 

Conference on Digital 

Education: Learning from 

Best Practice. 

PRiMERA COURSES 1,5 ore 

7 Pop Simona 

Pop Sorina 

Ostace Alina 

Trif Chioreanu Ioana 

Sălăgean Daniela 

Cristina 

Sabău Denisa 

Pop Roxana 

Colcer Oana 

Bîlc Flavia 

 

Magia lecturii Asociatia Ovidiuro 30 ore 

8 Ciarnota Carmen 

 

Cum sa utilizezi Inteligenta 

emotionala in procesul 

educational 

SELLification 3 ore 

 

Nr 

crt. 

Nume și prenume cadru didactic Denumire master Facultatea unde se 

desfășoară 
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Aspecte ce necesită remediere: 

- cursuri de formare ce vizează managementul grupei şi managementul timpului; 

- 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), Agenda pentru dezvoltare durabilă 2030 

(ODD4); 

- corelarea cu celelalte niveluri de învățământ, pentru realizarea coerenţei la nivelul sistemului 

educaţional românesc și pentru conturarea „profilului de formare la nivel european”; 

- aplicarea competenţelor  dobândite la cursurile de formare în activitatea la grupă în scopul 

înlăturării  rutinei și identificării de metode și strategii racordate la obiectivele educaționale și 

nevoile individuale ale copiilor; 

- dezvoltarea competenţelor digitale în scopul derulării unei activitatăţi de calitate de predare 

desfăşurată prin intermediul tehnologiei şi a internetului (utilizarea platformelor digitale); 

- identificarea şi parcurgerea cursurilor de formare ce vizează metodica predării activităţilor 

instructiv-educative în mediul online. 

5. Accentuarea rolului de partener al familiei 

Aspecte pozitive: 

          Au fost organizate comitetele de părinţi pe grupe si CRP pe grădiniţă. 

          Susţinerea, de către părinți, prin finanţare a activităţilor extraşcolare şi extracurriculare pe 

tot parcursul anului școlar. 

          Derularea unor programe de parteneriat cu familia care stimulează prezenţa în instituție  a 

părinţilor, respectiv în curtea grădiniței. 

          Sărbătorirea alături de părinţi a unor evenimente importante - „Moş Crăciun în grădiniţă”,  

„Ziua mamei”, activităţi cu părinţii în cadrul proiectelor tematice pe grupe derulate inclusiv  în 

mediul online. 

1. Rebrean Georgeta- Otilia, director Management educațional 

an II 

U.A.B.-Facultatea de 

Drept și Științe Sociale 

2 Sabău Denisa Management educational 

an II 

U.A.B.-Facultatea de 

Drept și Științe Sociale 

3. Grama Roxana Management educational 

an II                  

U.B.B.-Facultatea de 

Psihologie și Științe ale 

Educației 



20 

 

          Participarea părinţilor la luarea deciziilor în comisiile constituite la nivel de unitate: Comisia 

de evaluare şi asigurare a calităţii, Comisia pentru prevenirea și reducerea violenței în mediul 

școlar, Consiliul de administraţie. 

Aspecte ce necesită remediere: 

        Comunicarea defectuoasă cu părinţii, deteriorarea relaţiei grădiniţă-familie datorate lipsei de 

timp a părinţilor sau chiar absenţa acestora. Necceptarea, de către mulți părinți, a rolului de 

specialist în educație a cadrului didactic sau a consilierului școlar, refuzarea sprijinului acestora cu 

consecințe în defavoarea copiilor, lipsa unei legislații care să intervină în reglarea acestor aspecte 

determinante în evoluția pozitivă a preșcolarilor. 

        Comunicarea dificilă cu unele familii în mediul online, datorată lipsei competenţelor digitale 

în accesarea emailului, a reţelelor de comunicare convenite la nivel de grupă, a platformei 

educaţionale, lipsa de pregătire a unor cadre didactice/neînțelegerea rolului dscălului în 

comunicarea cu familia preșcolarilor. 

6.Rezultatele invăţării 

Aspecte pozitive: 

       Evaluările iniţiale s-au derulat la toate grupele, înregistrarea rezultatelor evaluărilor inițiale 

s-a realizat pe formatul recomandat de Curriculumul pentru educația timpurie – 2019; Planificarea 

anuală a activităților și  corelarea tematică a acestora a pornit de la rezultatele evaluării iniţiale 

cuprinse în rapoartele grupei. 

   Evaluările sumative s-au desfăşurat atât la finalizarea unui proiect/teme, cât şi la finele 

semestrului I și II. 

    Evaluarea, în special cea formativă, a urmărit progresul copilului raportat la propria evoluţie 

prin înregistrarea permanentă a gradului de participare a copiilor la activităţile propuse, 

completarea constată a fişelor de evaluare individuale ale copiilor. 

             Realizarea evaluărilor iniţiale şi formative conform standardelor în vigoare, elaborarea 

rapoartelor de evaluare, la fiecare grupă – redactarea acestor rapoarte în caietele educatoarelor. 

            Existenţa portofoliilor personale ale fiecărui copil care cuprind lucrări realizate pe parcursul 

anului şcolar. 

            Evaluarea activităţilor opţionale s-a realizat prezentarea de înregistrări cu aspecte din 

activităţi desfăşurate de educatoare; 

Aspecte ce necesită remediere: 
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Portofoliile copiilor conţin produsele activităţii acestora, dar nu conţin întotdeauna 

notificări valoroase ale educatoarei referitoare la intenţiile copilului, comentariile acestuia, aspecte 

relevante din viața acstuia în grădiniță în diverse situații/contexte. 

7. Asigurarea resurselor finanaciare necesare procesului de învăţământ și asigurării hranei 

pentru copii 

Aspecte pozitive: 

    A fost alcătuit bugetul pe anul 2022, planul de venituri şi cheltuieli, a fost asigurată 

finanţarea utilităţilor, bunurilor şi serviciilor prin preocuparea administratorului financiar al 

unităţii. 

         A fost încasată prin virament bancar taxa pentru hrana copiilor, au fost facute la timp plăţile 

către furnizori, s-au purtat negocieri pentru procurarea alimentelor la preţuri mici, dar de bună 

calitate prin preocuparea administratorului de patrimoniu, financiar și a directorului unităţii. S-au 

încheiat contracte conform recomandărilor compartimentului audit din Primăria Cluj, toate 

achizițiile s-au realizat prin platforma sistemului de achiziții publice SICAP. 

        Drepturile salariale au fost achitate la timp, au fost întocmite la timp statul de funcţii, statele 

de plată, contractele de muncă, fişele de post, adeverinţele solicitate de angajaţi. Secretarul 

instituției s-a preocupat de recuperarea sumelor datorate către grădiniţă de către Casa de Asigurări 

de Sănătate.         

Aspecte ce necesită remediere: 

Nivelul scăzut al donaţiilor, sponsorizărilor în raport cu fondurile de la bugetul de stat şi 

bugetul local. 

Progresul accelerat conduce la degradarea morală accentuată a bazei materiale. 

Lipsa spaţiului pentru amenajarea unei săli profesorale/cabinet metodic. 

MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

1. Managementul calităţii la nivelul grădiniţei 

Aspecte pozitive: 

      A fost revizuită componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC). 

   A fost elaborat planul de îmbunătăţire, planul operaţional, procedurile, au fost organizate 

grupurile de lucru. 

            S-a realizat analiza raportului de autoevaluare şi s-a afişat în holul grădiniţei şi pe siteul 

instituţiei pentru a fi cunoscut de către părinţi. 

            S-a stabilit calendarul întâlnirilor membrilor CEAC. 



22 

 

S-au încărcat corect şi la timp datele grădiniţei pe platforma ARACIP de către 

coordonatorul CEAC. 

 S-au aplicat chestionare părinţilor, cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic, s-au centralizat, iar Raportul întocmit de CEAC a fost prezentat în cadrul Consiliilor 

profesorale. 

         Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a urmărit: 

- observarea modului în care sistemul de calitate a fost implementat sub aspect  metodic, în toate 

compartimentele grădiniţei; 

- gradul de cunoaştere şi aplicare a RI, ROF, a Codului de etică şi a procedurilor de către întreg 

personalul grădiniţei şi părinţi; 

- implicarea membrilor comisiei, în special a coordonatorului acesteia în implementarea calităţii: 

elaborarea documentelor de planificare, a fişelor de evaluare, scenarii didactice pentru activităţile 

integrate; 

- mediatizarea politicii de autoevaluare în rândul personalului şi partenerilor educaţionali; 

- respectarea procedurilor în vederea autoevaluării şi evaluării interne: autoevaluarea şi evaluarea 

activităţii personalului în vederea acordării calificativelor anuale, a gradaţiei de merit, rapoarte de 

activitate semestriale din partea responsabililor de comisii, rapoarte de evaluare la nivelul fiecărei 

grupe în urma evaluărilor iniţiale şi sumative şi la finalul anului şcolar. 

Aspecte ce necesită remediere: 

 Platforma ARACIP nu constituie o bază de date uşor accesibilă. 

 Procedurile grădiniţei nu sunt cunoscute sau aplicate de către toţi angajaţii unităţii, chiar 

dacă au fost prelucrate, postate pe emailul de grup şi asumate prin semnătură. 

 Regulamentul intern al grădiniţei nu este respectat de către toţi părinţii din unitate, cu toate 

că a fost luat la cunoştinţă în şedinţele cu părinţii şi este postat pe siteul grădiniţei. 

2. Eficientizarea performanţei grădiniţei 

Revizuirea periodică a ofertei grădiniţei şi optimizarea accesului la resursele 

educaţionale 

Aspecte pozitive: 

         S-a analizat modul în care au fost aplicate testele iniţiale şi interpretarea rezultatelor. 

         S-au analizat rezultatele la evaluările continue, modul de monitorizare a progresului copiilor, 

rezultatele evaluărilor sumative. 
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         A fost revizuită oferta activităţilor extraşcolare şi extracurriculare în funcţie de oportunităţile 

apărute  (spectacole, concursuri) în contextul pandemic și în perioada următoare ridicării 

restricțiilor. 

         Există proceduri de monitorizare a accesului cadrelor didactice şi copiilor la resursele 

grădiniţei, gradul de documentare, evidenţele sunt consemnate în registrul bibliotecii. 

         Monitorizarea înscrierii şi participării la activităţile de formare a personalului didactic, 

didactic- auxiliar şi nedidactic de către responsabilul cu formarea. 

        Monitorizarea evaluării personalului prin instrumente specifice de către director, 

coordonatorul activității metodice şi al comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este 

înregistrată în documentele manageriale ale unităţii. 

        Monitorizarea participării la luarea deciziilor a reprezentanţilor tuturor partenerilor 

educaţionali – procese verbale ale comisiilor, consiliului profesoral, consiliului de administraţie. 

        Au fost stabilite şi aplicate proceduri de informare şi circulaţie a informaţiei, au fost informate 

cadrele didactice referitor la site-urile ISJ, ME pentru obţinerea informaţiilor utile, a fost creat şi 

actualizat permanent un grup de lucru în format electronic al grădiniţei sub coordonarea 

directorului instituției. 

        A fost mediatizată activitatea din unitate prin participarea la concursuri, programe 

educaţionale şi comunitare, site-ul grădiniţei. 

       Întreg colectivul a acţionat ca o echipă, nu s-au înregistrat abateri de la normele de conduită şi 

de la program în rândul cadrelor didactice din unitate.  

      Concluzie sintetică privind activitatea desfăşurată în anul școlar 2021-2022 

      Activitatea desfăşurată în anul şcolar 2021-2022 s-a pliat pe obiectivele strategice stabilite şi a 

urmărit, în principal, eficientizarea activităţilor la nivelul tuturor compartimentelor, asigurarea unor 

condiţii optime de lucru, asigurarea siguranţei şi securităţii preșcolarilor, dar şi implicarea 

instituției în acţiuni de cooperare şi parteneriat. Provocările lansate de contextul pandemic în care 

s-a desfăşurat activitatea pentru o perioadă de timp - la nivel de predare a activităţilor, de organizare 

a programului personalului didactic, nedidactic şi didactic auxiliar, de relaţionare cu preşcolarii şi 

familiile acestora, de funcţionare a grădiniţelor în perioada vacanţei de vară cu respectarea 

măsurilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2-, au condus la o repliere “din mers” a 

întregii activităţi din unitate şi la o regândire a vieţii, în ansamblu, a învăţământului preşcolar. Ca 

urmare, experienţa acumulată pe parcursul anului şcolar 2021-2022 va fi gândită ca un punct de 
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sprijin în organizarea activităţii şcolare pentru anul 2022-2023, prin transformarea dificultăţilor în 

oportunităţi valoroase de a creşte şi de a ne adapta nevoilor actuale ale preşcolarilor şi comunităţii.  

     Activitatea desfășurată în anul școlar 2021-2022 a atins obiectivele propuse pentru acest an 

școlar, asigurând condiții optime de lucru, respectând toate măsurile impuse pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, asigurând astfel siguranța și securitatea preșcolarilor pe toată 

durata frecventării grădiniței. Un rol esenţial în atingerea acestor obiective l-a avut echipa cadrelor 

didactice şi a personalului nedidactic care s-au implicat cu responsabilitate în sarcinile de lucru, s-

au adaptat noilor prevederi legislative privind prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, a 

continuării activităţii în mediul online şi a bunei coordonări a întregii activităţi din unitate a 

doamnelor educatoare Pop Simona Adriana și Jecan Ilieș Delia, membri în consiliul de 

administraţie, care au înlocuit directorul unităţii în perioada concediului de odihnă. 

 

 

    Director, 

prof. Rebrean Georgeta-Otilia 


