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OFERTA EDUCAŢIONALĂ 
pentru anul şcolar 2020-2021 

 
 

      Programul instructiv-educativ al Grădinitei cu Program Prelungit Nr.14 se 
desfăşoară plecând de la rezultatele obţinute în urma evaluărilor iniţiale,ţinând 
seamă de achiziţiile şi competenţele deja existente, descoperind aptitudinile şi 
deprinderile deja formate şi  adaptând strategiile şi tehnicile, prin metode potrivit 
alese, pentru a găsi calea ideală prin care, fiecare copil să se dezvolte în ritmul său, 
să achiziţioneze cunoştinţe şi deprinderi noi, să-şi dezvolte aptitudinile şi 
competenţele necesare adaptării la cerinţele şcolii şi ale societăţii. 
      Dotările grădiniţei noastre au caracteristici specifice pentru desfăşurarea 
activităţilor educaţionale la vârtă preşcolară, oferind copiilor un spaţiu atractiv, 
securizat, un mediu educaţional stimulativ, care încurajează atât socializarea cât şi 
formarea unor atitudini şi comportamente bazate pe respectul de sine şi faţă de 
celălalt, pe creativitate, pe comunicare, curiozitate, independenţă, entuziasm şi 
încredere în sine. 
      Programul instructiv-educativ răspunde  nevoilor fiecărui copil şi completează 
achiziţiile deja existente, desigur,  în acord cu planul şi programa de învăţământ. 



 În Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.14 avem 5 grupe cu program prelungit ,  
1 grupă cu program normal și 4 grupe cu program săptămânal, care oferă 
alternative prin limba de predare şi chiar prin Pedagogia Freinet, sistem în care se 
predă la grupa mijlocie, după cum urmează: 
 

 1  grupă cu predare în limba germană – program prelungit 
 1 grupă cu predare în limba sârbă- program prelungit 
 1 grupă cu predare în alternativa FREINET – lb. română – program 

prelungit 
 2 grupe cu predare în limba română – program prelungit 
 1 grupă cu program normal 
 4 grupe cu predare în limba română – program săptămânal 

 

PROGRAMUL GRĂDINIŢEI 

GRĂDINIȚA PP 14 - Între orele   6,00   şi  18,00 
GRĂDINIȚA PS – Între orele 6,00 și 21,00 

 
În anul şcolar 2020-2021, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.14, Timişoara vă 
oferă posibilitatea de a înscrie copiii conform Planului de şcolarizare aprobat 
de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, la următoarele grupe: 
 

1. Grupa mică – predare în limba română alternativa Freinet 
2. Grupa mijlocie/mare –predare în limba română  
3. Grupa mare  - predare în limba română  
4. Grupa mixtă – predare în limba germană  
5. Grupa mixtă  - predare în limba sârbă  
6. Grupa cu program normal – predare în limba română  
7. Grupa mică PS – predare în limba română la program prelungit 
8. Grupa mijlocie PS – predare în  limba română la program prelungit 
9. Grupa mijlocie PS – predare în  limba română la program săptămânal 
10. Grupa mare PS  - predare în limba română la program săptămânal 

 
 
Cadrele didactice care vor preda la grupe în anul şcolar 2020-2021 sunt calificate 
superior,  bine pregătite profesional şi iubitoare de copii, potrivite pentru meseria de 
dascăl. Personalul nedidactic este harnic, binevoitor şi receptiv la nevoile copiilor. 

 



   Meniul GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14 este divers, 
răspunde cerinţelor de dezvoltare sănătoasă a copiilor şi normelor de sănătate.   
Masa se pregăteşte în bucătăria grădiniţei noastre şi se bucură de aprecierea 
copiilor şi a părinţilor. 

 

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE 

•Concursuri locale, județene, naționale; 

•Spectacole,serbari  organizate cu diferite prilejuri; 

•Vizite, excursii la obiective social-culturale și istorice locale, județene; 

•Parteneriate educaționale locale, județene, naționale, internaționale; 

•Organizarea unor expoziții cu lucrările copiilor cu ocazia unor evenimente 
importante; 

 • Participarea  la evenimente, marcarea zilelor naționale și internaționale; 

•Derularea unor programe și proiecte educaționale locale ,nationale. 

 
     Cel puțin o dată pe semestru , copiii explorează mediul înconjurător şi obiectivele 
culturale ale oraşului, prin participare la activităţile extracurriculare:  Vizite la 
muzee, expoziţii; Vizităm “Muzeul Satului Bănăţean”, “Muzeul de Ştiinţe 
Naturale”, “Muzeul de istorie”,  plimbări în parc; Mergem în “Parcul Botanic”, în 
“Parcul Central”, în “Parcul Rozelor”. 
     Excursii tematice; Organizăm excursii la “Grădina Zoologică”, la Fabrica de 
globuri de la Gotlob, la Parcul Dendrologic de la Bazoş, de la Buziaş. 
     Campanii tematice; Participăm la Campanii de reciclare a deşeurilor “RoRec”, 
“EduPet”,  prin “Şcoli pentru un viitor verde”, proiect naţional în care suntem 
parteneri din anul 2008. 
     Organizarea unor serbări şi spectacole cu diferite ocazii: Ziua Copilului, Moş 
Crăciun, Ziua României, etc. 
   Organizăm anual ” Târgul pomului de Crăciun”, ocazie cu care preșcolarilor le 
este dezvoltat spiritul antreprenorial, dar și creativitatea. 
    Ne deschidem porțile cu ocazia echinocțiului de primăvară, pentru ca viitorii 
preșcolari și părinții să ne poată vizita, în acțiunea ” Ziua părților deschise la 
grădiniță”.  
  Organizăm acţiuni caritabile, aniversări, concursuri etc. 
  Colaborăm cu unități școlare( grădinițe, școli) din Timișoara, dar și din județele 
învecinate pentru a crește calitatea actului didactic, pentru a ne forma noi prieteni și 
pentru a ne împărtăși bucuriile și sentimentele. 



   Anual organizăm, ” Parada costumelor ECO”, prin care fiecare preșcolar, 
împreună cu părinții va crea un costum din materiale reciclabile/deșeuri, cu scopul 
de a promova , dar și de a dezvolta la copii spiritul civic și dragostea pentru natură.  

Alte activităţi desfăşurate cu copiii: 
     Aceste activităţi se desfăşoară în interiorul grădinitei, în  spaţiul verde aferent sau 
în afara grădiniţei,  conform Proiectelor şi programelor stabilite: 
     Educaţie ecologică: dictonul nostru fiind“Respectul faţă de mediu înseamnă 
respect de sine.”, colaborăm cu Direcţia de Mediu Timişoara, cu Agenţia  regională 
de Mediu, cu Garda de Mediu,  cu Administrația Bazinală de Apă Banat, cu RETIM. 
    Educaţie religioasă: Parteneriat cu Biserica Elisabetin, cu Biserica Sârbă. 
     Educaţie pentru sănătate:Fiecare grupă are trusă de Prim Ajutor, organizăm 
concursuri “Sanitarii pricepuţi”, colaborăm cu Direcţia de Sănătate Publică  
     Educaţie rutieră:Desfăşurăm activităţi în parteneriat cu Poliţia Rutieră, 
concursuri pe teme de circulaţie. 
 
  GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14 iniţiază, organizează şi 
desfăşoară  proiecte locale, judeţene, naţionale şi internaţionale, în care fiecare dintre 
copiii dumneavoastră poate participa, îmbogăţindu-şi cunoştinţele, dezvoltându-şi 
competenţele şi calitatea comunicării: 

 Proiect internaţional Împreună în Europa – revistă a grădiniţei noastre, pe 
teme  de educaţie şi interculturalitate 

 Concurs judeţean Sportul , izvor de sănătate 
 Concurs interjudeţean Sărbătorile Pascale în ochii copiilor 
 Simpozion internaţional Cum transmitem copiilor obiceiurile strămoşeşti 

 
Jocuri şi activităţi în aer liber – se desfăşoară în curtea grădiniţei, dotată 
corespunzător cu mobilier de curte, specific vârstei preșcolare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERSONAL 
AN ŞCOLAR 2020-2021 

 
 

CADRE DIDACTICE 
 

NR. 
CRT 

NUME SI PRENUME FUNCTIA GRADUL 
DIDACTIC  

1.  BECHE IOANA EDUCATOARE 
TITULARĂ 

II 

2.  BENA DANIELA EDUCATOARE 
TITULARĂ 

I 

3.  DOBRAVETZ MIHAELA EDUCATOARE 
TITULARĂ 

I 

4.  FURDUI GABRIELA EDUCATOARE 
TITULARĂ 

I 

5.  GIURCHITA MARIA EDUCATOARE 
SUPLINITOARE 

DEFINITIVAT 

6.  HODOROGEA ROXANA EDUCATOARE 
TITULARĂ 

I 

7.  IRIMIE ANDREEA EDUCATOARE 
TITULARĂ 

II 

8.  LUPUT FLORICA DIRECTOR I 
9.  MARIN EMANUELA EDUCATOARE 

TITULARĂ 
DEBUTANT 

10.  MICSA BIANCA EDUCATOARE 
SUPLINITOARE 

DEFINITIVAT 

11.  MIHALCICI ANA GABI EDUCATOARE 
TITULARĂ 

DEFINITIVAT 

12.  MILOVAN EMINA EDUCATOARE 
SUPLINITOARE 
NECALIFICATĂ 

- 

13.  NIEDERMAYER RENATE EDUCATOARE 
TITULARĂ 

DEFINITIVAT 

14.  OPREA DAIANA EDUCATOARE 
TITULARĂ 

II 

15.  OPRISOR MADGALINA EDUCATOARE 
TITULARĂ 

I 

16.  POGAN DRAGANA EDUCATOARE 
TITULARĂ 

II 

17.  RACZ CORINA EDUCATOARE 
TITULARĂ 

I 

18.  RADUCAN ANGELA EDUCATOARE 
PENSIONARĂ LA 
PLATA CU ORA 

I 

19.  RAT DANIELA EDUCATOARE 
TITULARĂ 

I 

20.  TANASOIU MARGARETA EDUCATOARE 
TITULARĂ 

I 

 
 



ADMINISTRATOR 
 
1. CACOVEAN ANGELA 

 
SECRETAR 
1.  CACOVEAN ANGELA 
 
CONTABIL 
1. LAJOS IRINA 

 
 
          SUPRAVEGHETOARE DE NOAPTE  
            1. BANEA ANGELA 
            2. NEDELCU MIHAELA 

 
 
ÎNGRIJITOARE 
1. STRUNĂ GENOVICA 
2. IONICĂ FLORICA 
3. NĂSTASIE VALENTINA 
4. DIACONU ANIȘOARA 
5. POBEGA SORINA 
6.   MARGAN ANGELA 
7.   ZABAROSCHI OLGA 
 
BUCĂTĂRESE 
1. CODREAN MARIA 
2. ARDELEAN MARIA 
3.  POPI CARMEN 
 
MUNCITORI  DE ÎNTREŢINERE 
1. BERAR ION 
2. SCOROBETE  AUREL 

 
 
 
 

Director, 
Prof. LUPUȚ FLORICA 


