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OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ 2020-2021
În Grădiniţa Cu Program Prelungit „Ariel” activitatea educaţională se realizează în cadrul
celor trei grupe într-un mediu linistit şi apropiat, oferind o bună calitate în procesul de predare
învăţare.
•
•
•
•
•
•

Alături de noi, copiii dumneavoastră:
vor creşte din punct de vedere intelectual, fizic, emoţional, social, moral şi spiritual;
vor parcurge programa şcolară aprobată de MEC, în grupe pe nivele de vârstă;
vor fi educaţi cu exigenţă academică ridicată, calitatea actului educaţional fiind o
prioritate pentru cadrul didactic;
vor învăţa să preţuiască adevărul, sinceritatea, respectul și ajutorul reciproc;
își vor forma o perspectivă creştină asupra lumii şi a vieţii bazată pe Sfânta Scriptură;
vor vedea rezultate de care se vor bucura!

Ce obiective urmărim:
- dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii copilului;
- formarea personalităţii autonome şi creative;
- îmbogăţirea capacităţii copilului preşcolar de a intra în relaţie cu ceilalţi copii, cu adulţii
şi a interacţiona cu mediul;
- sprijinirea copiilor în dobândirea de cunoştinţe, capacităţi şi abilităţi necesare viitoarei
activităţi scolare, precum şi adaptării la viaţa socială.

De ce dotări dispunem:
•
•
•
•
•
•

4 săli de clasă dotate cu echipament adecvat activităţiilor desfăşurate în grădiniţă;
3 grupuri sanitare;
cabinet metodic;
cabinet medical;
2 parcuri de joacă;
material didactic modern.
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Ce cadre avem:
Personalul didactic calificat
•
•

director
 educatoare

Personal didactic auxiliar si
nedidactic
•  îngrijitoare
• 1 asistente medicale

Colaboratori
• 1 contabil
• 1 medic
• 1 SSM

Ce parteneriate avem:
Unităti de învăţământ din oraş şi din ţară;
Colaborări cu alte instituţii importante ale oraşului: Inspectoratul Scolar, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă, Teatru de păpusi, părinţi.

În anul 2020 – 2021, Grădiniţa Cu Program Prelungit Ariel vă oferă:
1. CURRICULUM NAŢIONAL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR
Program normal – 5 ore/zi
Program normal cu masa– 6 ore/zi
Program prelungit – 10 ore/zi
•
•
•

1 grupă mică: 2-3 ani
1 grupă mică: 3-4 ani
1 grupă mijlocie: 4-5 ani

În grădiniţa noastră se desfăşoară:

• Jocuri şi alte activităţi alese;
• Activităţi comune desfăşurate frontal sau integrat pe domenii experienţiale
Stiinţă: Cunoasterea mediului
Activităţi matematice
Limbă si comunicare: educarea limbajului
Estetic si creativ: activităţi artistico-plastice
activităţi muzicale
Om şi societate: educaţie pentru societate
activităţi practice şi casnice
Psihomotrice: educaţie fizică

• Activităţi complementare – activităţi de dezvoltare personală: educaţie rutieră, educaţie
ecologică, educaţie religioasă, elemente morale de formare a caracterului
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2. CURRICULUM LA DECIZIA INSTITUŢIEI
Nr. ACTIVITĂŢI
ALĂTURI DE
crt OPŢIONALE
CINE?
(resurse umane)

CÂND?
(resurse de
timp)

CUM?
(resurse financiare
si materiale)

1

LIMBA
ENGLEZĂ

PROIECT
„CLIL LA GRĂDINIȚĂ”

zilnic

3

CĂSUȚA CU
POVEȘTI

Prof. Mihaela Petre
Grupa mică

1 activitate pe
săptămână

- Fişe de lucru, CDuri, alte mijloace
didactice
- CD-player
-costume tematice

4

EDUCAȚIE
PENTRU
SĂNĂTATE
SĂ CIRCULĂM
CORECT

Prof. Rotaru Cristina

1 activitate pe
săptămână

-

Educ. Bratu Oana

1 activitate pe
săptămână

-imagini

5

Planșe
mulaje

Caiete de lucru

Activităţi extracurriculare:
•
•
•
•

aniversările copiilor;
spectacole;
concursuri organizate de diferite instituţii din ţară si străinătate;
acţiuni pentru comunitatea locală;

DIRECTOR,
Prof. Petre Mihaela Cristina
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