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În anul şcolar 2021-2022, Grădiniţa „Iilo” îşi desfăşoară procesul
instructiv-educativ în conformitate cu prevederile Curriculum-ului pentru Educatia
Timpurie, aprobat prin O.M.E.C. Nr. 4694/02.08.2019. In relatiile cu valorile
promovate de acest curriculum, practica/optiunile metodologice ale cadrelor
didactice vor fi orientate de urmatoarele principii ale aplicarii Curriculumului
Pentru Educatia Timpurie:
- Principiul individualizarii (organizarea activitatilor tine cont de ritmul propriu de
dezvoltare a copilului, de nevoile sale, asigurandu-se libertatea copiilor de a
alege activitati si sarcini in functie de nevoiele lor);
- Principiul invatarii bazate pe joc (jocul este activitatea copilului prin care
acesta se dezvolta natural, prin urmare trebuie sa stea la baza conceperii
activitatilor didactice de toate tipurile);
- Principiul diversitatii contextelor si situatiilor de invatare (oferirea unui mediu
educational de contexte si situatii de invatare diverse, care sa solicite
implicarea copilului sub mai multe aspecte: cognitiv, emotional, social,
motric);
- Principiul alternarii formelor de organizare a activitatii: frontal, in grupuri mici,
in perechi si individual si a strategiilor de invatare;
- Principiul parteneriatului cu familia si cu comunitatea (este necesar ca intre
educatoare si familie sa se stabileasca relatii de parteneriat, care sa asigure
continuitate si coerenta in demersul educational; familia reprezinta un
partener activ, nu doar receptor al informatiilor furnizate de educatoare
referitoare la progresele realizate de copil; totodata, este importanta
intelegerea valorii educatiei pentru comunitate si participarea comunitatii la
procesul educational, in perioada timpurie).
Plan de invatamant pentru educatie timpurie
Nr.ore de activități de
învățare
Intervalul de
vârstă
0 – 18 luni

Categorii/Tipuri de activități desfășurate cu copiii
de
zilnic/tură
învățare
Jocuri și activități liber-alese
2h

10 h

Rutine și tranziţii

2 ½ h (2 zile/săpt.)

14 h

Activităţi tematice

3 h (3 zile/săpt.)
10/15 min.

1h

TOTAL
19 – 36 luni

Numărul total de
ore de
activități de
învățare/săptămâ
nă

Jocuri și activități liber-alese
Rutine și tranziţii

25h
2½h

12 ½ h

2 h (4 zile/săpt.)

10 ½ h
2

Activităţi tematice
TOTAL
37 – 60 luni

2 ½ h (1 zi/săpt.)
20/25 min.

2h
25 h

Jocuri și activități liber-alese
Activități pentru dezvoltare
personală

2h

10 h

2h

10 h

Activităţi pe domenii experiențiale

1h

5h

TOTAL

25 h

De asemenea, la nivelul Gradinitei „Iilo” se vor avea in vedere
următoarelor finalităţi ale educaţiei timpurii:


Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în
funcţie de ritmul propriu şi de trebuinţele sale, sprjinind formarea
autonomă şi creativă a acestuia.



Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu
mediul, pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi conduite noi.
Încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor şi experimentărilor, ca
experienţe autonome de învăţare.



Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi
dezvoltarea unei imagini de sine positive.



Sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capaciăţi, deprinderi şi
atitudini necesare acestuia la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii.

Programul educativ al grădiniţei este flexibil, acoperind cerinţele
dezvoltării copilului atât psihic, cât şi fizic. În abordarea individuală a copilului,
personalul didactic ţine seama de ritmul propriu de dezvoltare al fiecăruia, de
nevoile sale afective şi de activitatea fundamentală corespunzătoare vârstei.
Grădiniţa funcţionează în intervalul orar 08:00 -18:30, oferind următoarele
tipuri de program:
– Program scurt – 08:00-11:30 - Tarif – 325 euro/luna
08:00-12:30 - Tarif – 355 euro/luna
– Program prelungit – 08:00-16:00 – Tarif – 365 euro/luna
08:00-18:00 - Tarif – 375 euro/luna
08:00- 18:30 – Tarif – 390 euro/luna
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Curriculum-ul la decizia scolii
Curriculum-ul la decizia unităţii este echilibrat si urmăreşte dezvoltarea
permanentă şi armonioasă a preşcolarilor. Este aplicat ţinând seama de
resursele materiale, resursele umane de care dispune unitatea, interesele
copiilor, propunerile părinţilor, sugestiile cadrelor didactice.
În
grădiniţă
se
derulează
programe
educaţionale
şi
de
parteneriat, consultaţii, consiliere şi activităţi cu părinţii şi preşcolarii. Părinţii sunt
implicaţi în situaţii evaluative procesuale (urmărim procesul), cooperează la
analiza nivelului de performanţă realizat, dar este monitorizată şi natura
dificultăţilor de învăţare şi adaptare, elaborându-se programe personalizate,
după caz, ori de cate ori este nevoie.
Ce oferim în plus?
Activităţile opţionale si cluburile desfasurate dupa-amiaza întregesc
educaţia copilului. Ele sunt efectuate de către cadrele didactice ale unităţii de
învăţământ (optionalele) sau de personal specializat (cluburile), cu o bogată
experienţă, pe baza unor planificări anuale proprii, specifice cultivării unor abilităţi
şi aptitudini. În anul şcolar 2021-2022, activitatile optionale se desfăşoară
conform procedurii operaţionale elaborate de ISMB.
Activităţile opţionale din grădiniţă oferă posibilităţi pentru completarea
cunoştinţelor copiilor, consolidarea deprinderilor, stimularea intereselor pentru
anumite activităţi, dezvoltarea aptitudinilor, precum şi posibilităţi pentru
dezvoltarea personalităţii lor.
Activităţile opţionale din anul scolar 2021-2022 au fost alese de către
părinţi, din oferta prezentată de Grădiniţa „Iilo”, în perioada decembrie 2020 ianuarie 2021, şi aprobate de către Consiliul de Administraţie al unităţii.
Programa activităţii opţionale este elaborată de educatoarea care susţine
cursul şi este avizată de Consiliul de Administraţie al unităţii.
În anul şcolar 2021-2022 se desfăşoară, la nivelul fiecărei grupe, cate o
activitate optionala, dupa cum urmeaza:
- Grupa mica – Opțional „Sunt mic, dar învăț tot”
- Grupa mijlocie – Opțional „Am grijă să fiu sănătos”
- Grupa mare – Opțional „Micii pietoni”

Activităţi extraşcolare şi extracurriculare:
Activităţile curriculare, extracurriculare şi extraşcolare sunt centrate,
în egală măsură, pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi
comportamentelor dezirabile la preşcolari, calitatea acestor performanţe
asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, participative,
precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor.
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Activităţile extracurriculare propuse de grădiniţă satisfac nevoia de
interacţiune socială, exersarea unor abilităţi şi cultivarea unor aptitudini
individuale.
Educatoarele şi părinţii sunt implicaţi în marcarea unor evenimente
importante. Fiecare grupă organizează activităţi şi acţiuni după metoda
proiectelor, într-o manieră proprie.
Prin activităţile extracurriculare sportive satisfacem nevoia de joc şi
mişcare, aceasta fiind una din nevoile fundamentale ale copiilor, mişcarea fiind
efectuata sub forma unor exerciţii fizice de tip sportiv.
În Grădiniţă „Iilo”, pe parcursul anului scolar 2021-2022, se vor
desfasura următoarele activităţi extracurriculare:
1 Aniversari copii
-toate grupelea 2-a si a 4-a marti din luna
Gradinita IILO
2 Lumea oceanului – papusa-manusa
Atelier interactiv de constructii papusi
Hodoronktronk’s world
-toate grupele16 Septembrie
Gradinita IILO
3 Greierele si furnica
Vizionare spectacol teatru interactiv
Hodoronktronk’s world
-toate grupele24 Septembrie
Gradinita IILO
4 Paiata – lingura de lemn
Atelier interactiv de constructii papusi
Hodoronktronk’s world
-toate grupele08 Octombrie
Gradinita IILO
5 Ziua Europeana a parintilor
-toate grupele11 Octombrie
Gradinita IILO
6 Ziua Internationala a Mancarii
-toate grupele15 Octombrie
Gradinita IILO
7 Targul de Toamna
Targ cu vanzare – preparate pentru camara de iarna - 15 Octombrie Gradinita
IILO
8 Pija-Hallo-Party – atelier creativ de pictat dovleci (costumatie: pijama)
-toate grupele29 Octombrie
Gradinita IILO
9 Ziua Internationala a Marii Negre
31 Octombrie
-toate grupele02 Noiembrie Gradinita IILO
10 La multi ani, Romania!
La multi ani, romani!
01 Decembrie
-toate grupele02 Decembrie
Gradinita IILO
11 Targul de Mos Nicolae
Targ cu vanzare – preparate dulci 06 Decembrie
Gradinita IILO
12 Ziua Internationala a Muntilor
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-toate grupele10 Decembrie
Gradinita IILO
13 Program special de Craciun
Serbari filmate
-toate grupele17 Decembrie
Gradinita IILO
14 “Jack si vrejul de fasole” – teatru de papusi
Trupa de Teatru În spiritul Poveștilor
-toate grupele12 Ianuarie Gradinita IILO
15 “Ziua Culturii Nationale/Ziua marelui poet Mihai Eminescu”
-toate grupele14 Ianuarie Gradinita IILO
16 Ziua Unirii Principatelor Romane
24 Ianuarie
-toate grupele21 Ianuarie Gradinita IILO
17 Povestea omului de zapada - Vizionare spectacol teatru interactiv
Hodoronktronk’s world
-toate grupele26 Ianuarie Gradinita IILO
18 “Alice in Tara Minunilor” – teatru de papusi
Trupa de Teatru În spiritul Poveștilor
-toate grupele09 Februarie Gradinita IILO
19 Ziua Limbii Materne
-toate grupele21 Februarie Gradinita IILO
20 Poveste de iarna - Vizionare spectacol teatru interactiv
Hodoronktronk’s world
-toate grupele23 Februarie Gradinita IILO
21 Targul de Martisor
Targ cu vanzare
-toate grupele01 Martie
Gradinita IILO
22 La multi ani, mami! – program special
-toate grupele08 Martie
Gradinita IILO
23 Ziua Internationala a Poeziei 21 Martie Gradinita IILO
24 Vestitorii primaverii – pasarea maiastra din ata
Atelier creativ
Hodoronktronk’s world
-toate grupele23 Martie
Gradinita IILO
25 Ziua Mondiala a Cartilor pentru Copii 02 Aprilie Gradinita IILO
26 “Vrajitorul din Oz” – teatru de papusi
Trupa de Teatru În spiritul Poveștilor
-toate grupele06 Aprilie
Gradinita IILO
27 Puisorii si oul de Pasti
Atelier creativ
Hodoronktronk’s world
-toate grupele20 Aprilie
Gradinita IILO
28 Ziua Mondiala a Pamantului 22 Aprilie
Gradinita IILO
29 Ziua Tatalui
-toate grupele09 Mai
Gradinita IILO
30 Regele leu Timon si Pumba – teatru de papusi
Trupa de Teatru În spiritul Poveștilor
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-toate grupele11 Mai
Gradinita IILO
31 Ziua Internationala a Familiei
-toate grupele15 Mai
Gradinita IILO
32 Teatrul meu de papusi – marionete din sosete
Atelier creativ
Hodoronktronk’s world
-toate grupele25 Mai
Gradinita IILO
33 Ziua Internationala a Copilului
1 Iunie
Hai la carnaval!
Trupa de Teatru În spiritul Poveștilor
-toate grupele02 Iunie
Gradinita IILO
34 Clowniada - Vizionare spectacol teatru interactiv
Hodoronktronk’s world
-toate grupele08 Iunie
Gradinita IILO
 Proiecte şi parteneriate:
 1. Biserica “Elefterie” – „Lângă Dumnezeu”
 2. Clinica Stomatologică Trident Dental - „Prietena noastră – Zâna Măseluță”
 3. Brigada Rutieră București – „Polițistul e prietenul meu!”
 4. Teatrul Easy Play - “Stop și acțiune!”
 5. Gradinita Smiley Kindergarten – „Prieteni vrem să fim!”
 6. Academia Junior – Concurs Interdisciplinar
 7. Grădiniță – Familie - „Împreună să lucrăm, pe copii să-i educăm!”
 8. Proiect educațional - „Grădiniță Anti-bullying”
 9. Proiect educațional - „Să învățăm cum se câștigă banii”
 10. Proiect educațional – „Să respirăm aer curat” – educație ecologică
 11. Compania de teatru Hodoronk Tronk’s world – „Teatru pentru pici”
 12. Grădinița Wonderland – „Poveștile Iernii”
 13. Proiect educativ-social – „Împarte-Educă-Donează” (INSPECTORATUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI, CRUCEA ROȘIE CĂLĂRAȘI, LICEUL
TEHNOLOGIC "DUILIU ZAMFIRESCU" DRAGALINA ȘI ASOCIAȚIA EM)
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 14. Școala Primară Spectrum – “Chipul mamei în prag de primăvară”
 15. Grădinița Floare Albastră – “Curcubeul prieteniei”
 16. Secția 15 Poliție – “Ne jucăm, învățăm să circulăm!”
 17. Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti” – “Cu prietenii la muzeu”
 Spectacole pentru copii:
 spectacole de teatru pentru copii, teatru interactiv, teatru de păpuşi
 Excursii tematice
 excursii tematice de iarnă/vara, drumeţii
 Concursuri educaţionale pentru preşcolari:
 Concurs “Academia Junior”
 Concurs “Ghetuța Moșului Nicolae”
 Concurs “Chipul mamei în prag de primăvară”
Evaluarea rezultatelor şcolare
Consecvenţa calităţii în educaţie (promovata prin abordarea centrată pe
obţinerea de performanţe a conţinuturilor învăţării, performanţe măsurate
periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi remarcate în rezultatele
testărilor şi evaluărilor:
 tradiţionale predictive, formative şi sumative
 alternative, pe bază de portofoliu, studiu de caz, observaţii asupra
comportamentului copiilor, etc.)
confirmă o calitate sporită a actului didactic, aspect obiectivizat în achiziţiile,
capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele preşcolarilor, atât
pentru activităţile opţionale, cât şi cele extracurriculare:
 acordarea de diplome de participare
 acordarea de premii.
Activitatea cu părinţii
În Grădiniţă „Iilo”, colaborarea grădiniţă - familie vizează, îndeosebi, o
mai bună implicare a familiei în activitatea grădiniţei. Anual, se încheie un
parteneriat intre unitatea de învăţământ şi părinţi.
Titlul parteneriatului cu familia din acest an scolar este “Impreuna sa
lucram, pe copii sa-i educam!” si reflecta cu exactitatea dorinta unitatii de
invatamant de a-i implica pe parinti cat mai mult in educarea copiilor si de a-i
educa pe prescolari cu blandete, atentie si daruire.
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Ştim că efortul nostru este doar o parte din ceea ce înseamnă viaţa şi
dezvoltarea unui copil şi că rolul esenţial îl are familia. Şi mai ştim şi cât de
important este pentru un copil ca experienţa sa de viaţă să fie una coerentă,
sincronizată – pentru că cele două lumi în care trăieşte – acasă şi la grădiniţă –
să fie, de fapt, una singură: lumea copilăriei sale. De aceea, grădiniţa îşi propune
să îi implice activ pe părinţii uneori prea ocupaţi prin:


Informări ale părinţilor privind Programa activităţilor instructiv-educative
din acest an scolar si diverse aspecte organizatorice



Consultări ale părinţilor privind orientarea pentru curriculum-ul la decizia
unităţii, structurarea orarului, etc.



Întruniri ale Comitetului de părinţi.



Întâlniri individuale cu părinţii, având ca subiect consilierea psihopedagogică, marcarea progreselor copiilor, etc.

Director: Pădurean Marioara
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