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La începutul anului şcolar 2020-2021, la Grădinița ,, Prichindel ” Pucioasa
au fost înscrişi 164 de preşcolari,cuprinşi în 5 grupe de program prelungit şi o
grupă  de  program  normal.  În  perioada  14.09-23.10.2020  activitatea  s-a
desfăşurat  față  în  față,  cu  respectarea  ORDINULUI  COMUN  şi  a  tuturor
normelor  în  vigoare  ,  privind  răspândirea  virusului  SARS-CoV2  În  perioada
2.11.2020-29.01.2021, activitatea didactică s-a desfăşurat în mediul on-line, pe
platforma kinderpedia şi grupurile închise de WhatsApp.

În activitatea noastră, s-a  pus accent pe o bună comunicare  educatoare-
copil-părinte. Planificarea  şi  proiectarea  activităților  instructiv- educative s-a
realizat cunoscând,  respectând  şi  aplicând personalizat  curriculum-ul  pentru
educație  timpurie,   corespunzător   specificului   colectivelor    de   copii   din
fiecare grupă,  au fost   selectate  materiale  auxiliare  în  conformitate  cu
legislația  în  vigoare  şi  s-au  utilizat  conform  capacităților  de  învățare  ale
copiilor,  au fost  stabilite  şi  ordonate  coerent  şi  corespunzător  colectivului
de  copii  temele  anuale,  estimând  şi  revizuind  periodic  bugetul  de  timp
alocat  fiecărei  teme,  în  funcție  de  interesul  manifestat  de  copii  față  de
aceasta. 

Pe parcursul acestui semestru au fost  desfăşurate următoarele proiecte
tematice conform temelor anuale:
I. Tema anuală: „Cine sunt/suntem?”

Tema proiect tematic: „Eu și lumea ce mă înconjoară”
Subteme:

 „Universul familiei mele!”;
 „Corpul uman sub lupă”;
 „Obiecte de igienă personală”;

II. Tema anuală: „Când, cum și de ce se întâmplă?”
Tema proiect tematic: „Ne jucăm cu toamna”

Subteme:
 „Covor de frunze uscate”;
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 „Fructe dulci și parfumate”;
 „Gospodinele vin cu coșurile pline”;
 „Armonie și culoare în grădina toamnei”


III. Tema anuală: „Cum este a fost și va fi aici pe pământ?”
           Tema proiect tematic: „Sărbătorile iernii”

           Subteme:
 „România în sărbătoare”;
 „În așteptarea lui Moș Nicolae”;
 „Brăduțule, prietene înveselești sărbătorile”;
 „E scris în obicei străbun, curând sosește Moș Crăciun” ;
 „Obiceiuri și tradiții”

IV. Tema anuală: „Când, cum și de ce se întâmplă?”
Tema proiect tematic: „Ne jucăm cu iarna”

Subteme:
 „A venit iarna, drăguța!” 
 „Hai la joacă afară, săniuța mea!”;
 „Ziua Culturii Naționale-Mihai Eminescu”;
 „Mica Unire”;

V. Tema anuală: „Când, cum și de ce se întâmplă?”
 Tema proiect tematic: „ Eu pot, eu știu”

Subteme:
 „Ne jucăm cu toamna și cu iarna”-evaluare sumativă

Evaluările inițiale și sumative desfăşurate în cadrul tuturor categoriilor
de  activități,   au  avut  în  vedere  consolidarea,  verificarea  cunoştințelor,
priceperilor şi deprinderilor însuşite la începutul şi pe parcursul semestrului I. 

Rezultatele  evaluărilor  au  fost  consemnate  în  fişele  pentru  aprecierea
progresului individual al fiecărui copil şi în raportul privind evaluările inițiale şi
sumative,  precum şi  în  centralizatoare.  Acestea au fost bune şi  foarte bune,
preşcolarii  reuşind să-şi  însuşească cunoştințe şi  deprinderi  practic-aplicative,
ținând  cont  de  obiectivele  stabilite  la  începutul  anului  şcolar  şi  pe  parcursul
semestrului  I.  Au  fost  consemnate  observații  asupra  progreselor  copiilor  şi
asupra comportamentelor acestora, în caietul de observații al grupei.

Evaluările inițiale s-au desfăşurat față în față, iar evaluarea sumativă  a
fost realizată în mediul on-line, cu sprijinul părinților.Perioada evaluării sumative,
va fi recuperată la momentul întoarcerii preşcolarilor în mediul fizic.

Proiectele educaționale derulate în acest semestru au fost:
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I. Proiectul de Parteneriat de Schimb Interşcolar în cadrul Programului
Erasmus+, Acţiunea Cheie 2, cu titlul  „ Improving well-being by encouraging
our  pupils  to  raise  their  aspirations  through  working  with  different
countries”  (“Îmbunătăţirea  sănătăţii  emoţionale  a  copiilor  prin  creşterea
aspiraţiilor acestora ca urmare a colaborării cu diferite ţări”) este un proiect
internaţional derulat în parteneriat cu Şcoala Ysgol Cynwyd Sant, Bridgend, UK,
Şcoala  EEPU  Balansun,  Franţa  şi  Şcoala  Gimnazială  Nr.1  Moreni.  Scopul
proiectului  este  îmbunătăţirea  sănătăţii  emoţionale  a  elevilor,  creşterea
aspiraţiilor  acestora  şi  a  motivaţiei  pentru  învăţare.  Din  cauza  pandemiei,
proiectul a fost prelungit, urmând să ne fie comunicat modul de desfăşurare a
următoarelor mobilității.
        II. La grupa mijlocie B, Dir.Prof Ionescu Aurelia şi Prof. Catrina Iuliana 
şi grupa mijlocie A,Prof. Oprea  Ana-Maria şi Prof. Prundaru Georgiana,s-a 
desfăşurat Proiectul TRANSNAȚIONAL “URSULEȚUL DE PLUȘ”, desfăşurat 
în parteneriat cu Grădinița IET 149 “Pinocchio” şi IET “ANDRIES”, din Republica
Moldova. Scopul proiectului: „Promovarea  schimbului de bune practici la nivel 
transnațional, prin împărtășirea metodelor și procedeelor aplicate atât în învățarea față 
în   față, cât și în mediul online”.

   Activității derulate în cadrul Proiectului TRANSNAȚIONAL “URSULEȚUL DE 
PLUȘ:

- Etapa de pregătire: Alegerea ursuleților Tobi şi Bruno
- A doua etapă: Salutul virtual al ursuleților (Degețel şi Martinel din 

Republica Moldova) - întâlnire on-line
- Etapa călătoriei peste Prut
- A doua întâlnire on-line: unde ursuleții au povestit cum au ajuns la 

destinație
- Vizita școlară în România a ursuleților Martinel și Degețel: timp de 3 

săptămâni ursuleții au participat la activitățiile desfăşurate în mediul on-
line, fiind consemnate într-o agendă

- A treia întâlnire on-line: ursuleții au ajuns la destinație împreună cu 
agenda lor încărcată cu amintiri,  impresii şi cunoştințe de la partenerii de 
peste Prut.

III. Schimb de experiență “Să ne împrietenim cu emoțiile”,  desfăşurat în
parteneriat  cu  Grădinița  Dărmăneşti  ,  Grădinița  Gorgota  şi  Grădinița  nr.1
Sotânga.  Scopul-  Dezvoltarea  competențelor  socio-emoționale  ale  copiilor  şi
încurajarea cadrelor didactice şi  a părinților pentru implicarea în procesul  de
dezvoltare socio-emoțională a celor mici. Întâlnirile au avut loc în mediul virtual,
pe ZOOM, activitățile deruate au fost marcate prin desene, colaje, realizate de
copii în mediul on-line.
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IV. “Copiii și tradițiile românești”, desfăşurat în parteneriat cu Grădinița
Dărămăneşti  ,  Grădinița  Gorgota  şi  Grădinița  nr.1  Sotânga.  Scopul  a  fost
redescoperirea şi promovarea valorilor tradiționale, strămoşesti prin implicarea
copiilor,  a  cadrelor  didactice  şi  a  părinților  în  diverse  activități  legate  de
tradițiile locale, întâlnirile s-au desfăşurat on-line.

V.Proiectul „De la joc...la educaţie financiară”  are ca scop dezvoltarea
capacităților  copiilor  de  a  înțelege  conceptul  de  educație  financiară  şi  de  a
măsura valoarea unui obiect cu ajutorul banilor. Opțional desfășurat la grupele
mijlocii A și B.

VI. Proiectul Național desfășurat în parteneriat cu Ovidiu.ro “Povești sub
lupă”, s-au desfășurat următoarele activități:

- 30 Noiembrie ZIUA LUPULUI
- 1 Decembrie ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
VI. Proiectul  Național ”Punguța cu două cărți” în parteneriat cu Ovdiu.ro
şi Kaufland România este un proiect de promovare a lecturii.  Prof. Ionescu
Aurelia şi prof. Catrina Iuliana au  distribuit 12 pungi cu câte o carte şi câte o
minge, anteprescolarilor  proveniți din medii defavorizate, cu vârste cuprinse
între 1-2 ani 

Copiii de la grădiniță, beneficiază de activități de consiliere și logopedie
conform unui program prestabilit prin profesori psihopedagog Stoica Liliana şi
profesor logoped   Ghimbaş Monica.

Concursuri:

În  primul  semestru,  preşcolarii  şi  cadrele  didactice  de  la  Grădinița
„Prichindel” au participat la:

Concurs Național „Superpiticot”
Concurs Internațional „Formidabili”
Concurs Internațional „Discovery”

Au  fost  depuse  documentele  pentru  aprobarea  Concursului  „Copilărie,
zâmbet și culoare” (CAER)

Simpozioane și participări cu lucrări stiințifice la diferite proiecte:
Simpozion Naţional  "Inovare și digitalizare în sistemul de învățământ"-
Coordonator- Ionescu Aurelia, ediţia  I, Argeş;

Cadrele  didactice  colaborează cu revista Pipo, Piticlic, Edu,   reviste
aprobate de catre Ministerul Educatiei Naționale.
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Dir.Prof Ionescu Aurelia, împreună cu Prof. Catrina Iuliana, au realizat un
soft  educațional  „Ne  jucăm  și  învățăm  în  clasa  virtuală”,  sub  formă  de
animație.

Sponsorizări, donații:

La  propunerea  conducerii  unității  şi  a  cadrelor  didactice,  părinții  au
hotărât să achiziționeze pentru fiecare copil  o cutie  şi rechizite individuale,
pentru prevenirea răspândirii cu virusului SARS-COV-2

Activitatea de perfecționare a cadrelor didactice:
 

Doamnele educatoare au participat în mediul on-line la  Cercul Pedagogic
din data de 14 decembrie 2021 organizat de  Grădinița „Prichindel” Pucioasa,
susținător : Dir. Prof. Ionescu Aurelia,  cu  tema „Modalități de comunicare şi
învățare on-line în învățământul preşcolar/ Resurse educaționale utile în procesul
de predare-învățare- evaluare on-line”. 
        De asemenea,  au fost prezentate exemple de bune practici  de către
doamnele educatoare: Catrina Iuliana, Oprea Ana- Maria şi Prundaru Georgiana.

Comisia de echivalare credite formată din  :  preşedinte – dir.  Ionescu
Aurelia , membru prof. metodist Aurora Solomon , membru- responsabil formare
continuă , Catrina Iuliana , au analizat şi aprobat echivalarea gradului didactic I ,
CU 90  de credite  transferabile  ,  pentru  Vintilă  Cătălina  ,  cadru didactic  la
Grădinița ,, Prichindel” Pucioasa.
        Doamna Direcor, Ionescu Aurelia, este formator curs: „INCLUZIUNEA
ȘCOLARĂ DE LA TEORIE LA PRACTICĂ”
        Prof. Catrina Iuliana este formator curs: „STRATEGII DE PREVENIRE A
DISCRIMINĂRII ȘI VIOLENȚEI ASUPRA COPIILOR”.
        Având în vedere situația actuală cu trecerea activităților în mediul on-line,
următoarele cadre didactice au susținut inspecțiile astfel:

-  Goran Mihaela, inspecție curentă I, în vederea obținerii gradului didactic
II

- Gavrilă Ancuța, prima inspecție pentru obținerea gradului definitiv
- Pînțaru Andreeea, prima inspecție pentru obținerea gradului definitiv
- Dir. Prof. Ionescu Aurelia şi prof. Catrina Iuliana sunt membrii Asociației

Dascăli Emeriți. 

CONCLUZII GENERALE:
 În concluzie, activitatea grădiniței, condusă de Dir. Prof. Ionescu Aurelia,

consideră că  a fost una vastă, cu implicarea tuturor partenerilor pentru educația
copiilor (cadre didactice, părinți, bunici, membrii ai comunității locale, asistenete
medicale). 
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Urmează ca în  semestrul  al-II-lea  să  continuăm activitățile  începute în
acest semestru, pentru bunul mers al activității instructiv-educative şi educarea
unui spirit civic la copiii preşcolari.

                                                                      
                                                         Semnătura:

Dir.Prof. Ionescu Aurelia
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