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PROGRAM GENERAL “PATRICIA ONLINE” 

pentru adaptarea la învățarea continuă în mediul online pentru antepreșcolari și preșcolari 

ASPECTE GENERALE: 

Acest program cuprinde toate domeniile de dezvoltare complexă a copiilor, antepreșcolari și 

preșcolari, precum și  activități de dezvoltare personală, adaptate mediului online. 

Astfel, pe parcursul învățării online, activitățile derulate vor cuprinde dezvoltarea limbajului, 

vocabularului și comunicării, dezvoltarea motricității fine și grosiere,  activități cu rol de inițiere 

matematică și cunoașterea mediului, dezvoltarea personală, socială și emoțională, dezvoltare estetică și 

creativă. 

Toate activitățile online propuse sunt atent selectate și raportate la fiecare nivel de vârstă al copiilor 

și la viziunea Creșei și Grădiniței Patricia referitoare la procesul educațional.  

În continuare, fiecare grupă are o planificare săptămânală adaptată mediului online,  care va 

cuprinde materiale suport pentru copii. Grupa va derula activități de tipul întâlnirilor colective prin aplicația 

zoom.  Echipa Patricia va crea video-uri și filmulețe cu referire la planificarea săptămânii sau alte teme 

generale pentru toți copiii noștri. 

 

 MODALITĂȚI DE REALIZARE : 

1. Utilizarea platformei Kidgarten pentru transmiterea planificărilor săptămânale: 

 

 conținutul planificării:  tema săptămânii abordate, diferite link-uri suport, fișe, materiale de realizat, 

video-uri sau ppt-uri suport create de educatoare, instrucțiuni de aplicare, alte informații utile; 

 pe pagina principală -  atașarea tuturor planificărilor grupelor de către prof. Adina Madarasan în 

fiecare zi de luni; 

 pe  pagina individuală a grupei – atașarea planificării grupei de către una dintre educatoare în 

fiecare zi de luni; 

 

2. Utilizarea aplicației Zoom pentru realizarea întâlnirilor cu fiecare grupă în parte, conform 

calendarului din planificarea săptămânală: 

 

 întâlnirile Zoom vor fi moderate de către o educatoare sau un coordonator desemnat; 

 moderatorul astfel numit  crează link-ul întâlnirii pe care îl trimite părinților  prin sms sau whatsapp 

cu o zi înainte de întâlnirea zoom; 

 educatoarea va transmite părinților informații descriptive ale întâlnirilor; 

 educatoarea va trimite un kindley reminder cu 10 minute înainte de începerea întâlnirii; 
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 timpul de desfășurare al unei întâlniri variază în funcție de tema abordată, vârsta copiilor, 

modalitatea de interacțiune, etc.; 

 întâlnirea Zoom va dura între 20-40 de minute; 

 

3. Utilizarea Facebook-ului  Grădiniței Patricia pentru distribuirea diferitelor video-uri, filmulețe, 

informații de la educatoare  și/sau întreaga Echipă Patricia, care vor avea legătură cu tema săptămânii 

sau cu diferite teme generale la nivelul întregii Grădinițe.  

 

 copiii vor avea acces la informații despre diferite evenimente care se derulează la nivel național și 

internațional; 

 vom publica materiale din lumea poveștilor, a experimentelor, din lumea muzicii și a ideilor 

creative. Toate sunt menite să susțină învățarea continuă  în mediul online; 

 copiii sărbătoriți în această perioada vor primi virtual mesaje și felicitări din partea echipei; 

 

ECHIPA PATRICIA :  

 proiectează activitatea suport pentru învățarea online din persepectiva principiilor didactice și a 

celor de predare online; 

 include în programul săptămânal activități de învățare online pentru fiecare tip de domeniu 

experiențial, având în vedere o durată echilibrată a acestora; 

 este responsabilă de asigurarea calității actului educațional; 

 elaborează, adaptează și selectează resurse educaționale și mijloace care pot fi utilizare în 

procesul de învățare; 

 elaborează instrumente de lucru aplicabile online pentru a asigura un progres în procesul de 

învățare al copiilor; 

 colectează informații necesare accesului și participării copiiilor la activitățile de predare-învățare-

evaluare online; 

 susține  interesul educațional al copiilor și continuitatea  actului educațional antepreșcolar și 

preșcolar, transferând în consecință activitatea didactică cu copiii conform cerințelor Ministerului 

Educație și Cercatarii în mediul online; 

 susține participarea tuturor copiilor la toate tipurile de activități online; 

 oferă ajutor permanent în desfășurarea activității online fiecărui copil în parte; 

 monitorizează modul în care s-au realizat activitățile zilnice; 

 preia, centralizează și postează pe pagina de Facebook a Grădiniței Patricia, feedback-urile de la 

părinți precum și pozele și video-uri copiilor; 

 realizează întâlniri interne online și sesiuni online de pregătire și training care generează o continuă 

formare și raportare la livrarea unor idei eficiente către părinții și copiii noștri; 
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PĂRINȚII : 

Toate aceste activități amintite mai sus se vor realiza împreună cu suportul constant al părinților, care: 

 au rol în susținerea demersurilor noastre pentru învățarea online; 

 trimit feedback săptămânal cu privire la realizarea tuturor activităților din această perioda;  

 feedback-ul se trimite pe adresa office@gradinitapatricia.ro; 

 oferă feedback sub forma comentariilor de susținere și reacții la postările de pe pagina de 

Facebook a Grădiniței Patricia; 

 trimit echipei Patricia poze, filmulețe cu copiii în acesta perioada, cu materialele create și 

realizate de aceștia, cu activitățile desfășurate din planifcarea săptămânală, pe e-

mail office@gradinitapatricia.ro  sau sms ori whatsapp educatoarelor; 

 pot solicita echipei Patricia sprijin în facilitarea  învățării online și la distanță;  

CONCLUZIE: 

Echipa Patricia va continua să elaboreze, adapteze și realizeze 

activitățile online, în toate formele amintite. 

Echipa Patricia va oferi ajutor și sprinin  permanent în desfășurarea 

acestor activități,  fiecărui părinte sau copil în parte, acolo unde este 

necesar. 

Echipa Patricia vine cu idei care să susțină și să îmbogățească acest 

program de învățare online. 

Împreună reușim să susținem scopul nostru , acela de a livra copiiilor noștri valori de înaltă 

calitate, resurse nelimitate, ocrotire, interes, iubire, siguranță pentru ca ei să devină adolescenți și adulți 

fericiți, încărcați cu un bagaj echilibrat pentru a face față cu ușurință viitorului. 

Parteneriatul și colaborarea noastră este fundamentat în însuși  sloganul nostru: 

“Patricia, a place to grow!” 

Acesta este sloganul cu care s-a născut și a crescut Creșa și Grădinița Patricia,  iar acum,  mai ales 

în vremuri grele, continuă să ne reprezinte și să ne sprijine pentru a ne redefini promt și motivat în 

situația dată, însă păstrând și aplicând aceleași valori nobile care ne reprezintă: perseverență, 

afectivitate, tenacitate, respect, inițiativa, creativitate, iubire și armonie. 

  

 În organizarea și desfășurarea activităților în mediu virtual se va asigura respectarea cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal, conform 

prevederilor Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene. 
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