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”Investiția în copii la vârste cât mai fragede conduce pe termen lung la dezvoltarea 

socială a acestora și la realizarea susținută a drepturilor copiilor” 

 

       Educația timpurie abordează holistic dezvoltarea copilului, aducând la un loc 

dezvoltarea fizică, sănătatea, dezvoltarea limbajului și a comunicării, dezvoltarea 

cognitivă și dezvoltarea socio-emoțională a acestuia, astfel că Grădinița cu P.P. 

Bambi, plecând de la constatările făcute în urma evaluării inițiale, prin descoperirea 

aptitudinilor și deprinderilor fiecărui copil, promovează și practică o educație centrată 

pe copil și pe dezvoltarea globală a acestuia, în contextual interacțiunii cu mediul 

natural și social, adecvând întregul proces educational la particularitățile de vârstă și 

individuale,      

      Grădinița promovează incluziunea socială luând în considerare nevoile 

educaționale individuale specifice copiilor, evitând exprimările și prejudecățile de tip 

discriminator și celebrând diversitatea, centrându-și demersurile educaționale pe 

nevoile familiilor.  

        Toate dotările grădiniței au caracteristicile necesare pentru desfășurarea 

activităților educaționale, oferind copiilor un spațiu atractiv, securizat, un mediu 

educational stimulativ, care încurajează atât socializarea cât și formarea unor atitudini 

și comportamente bazate pe creativitate, comunicare, curiozitate, independență, 

entuziasm și încredere în sine.  

       Sunt valorificate principiile învățării autentice, semnificative, în care copilul este 

autor al propriei învățări prin implicarea sa activă și prin interacțiunea cu mediul, în 

contexte semnificative pentru vârsta și particularitățile individuale și respectând 

coerența și continuitatea curriculumului.      
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  (la alegere, pe centre de interes): 

 

           

 

 

Domeniul Om și societate (educație pentru societate, activități practice),  

Domeniul estetic și creativ (educație muzicală, educație artistico-plastică) 

Domeniul limbă și comunicare 

Domeniul știință (matematică, cunoașterea mediului) 

Domeniul psiho motric 

 

 : Rutine, tranziții 

 

Activități extracurriculare 

   Cel puțin o data pe lună, copiii explorează mediul înconjurător, prin ieșiri în 

mijlocul naturii, vizitând obiectivele culturale sau turistice ale orașului, prin 

participarea la activitățile extracurriculare: 

 Spectacole de teatru 

 Plimbări în parc 

 Excursii tematice 

 Vizite la diferite obiective din oraș 

 Organizarea unor serbări cu diferite ocazii 

 Acțiuni caritabile, aniversări, târguri, concursuri etc 
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Activități opționale: 

   Programele sunt avizate de ISJ Cluj, sunt susținute de profesori calificați și sunt 

alese de către părinți în urma consultării cu educatoarele: 

 Limba engleză 

 Program de învățare a limbii engleze Learn With Music 

 Dans modern 

 Baschet 

 

Proiecte și programe: 

 Proiectul Național Ecogrădinița 

 Proiectul national Kalokagathia 

 Proiectul județean De mic învăț să mă feresc de rele 

 Proiect județean Să citim pentru Mileniul III 

 Proiect județean Curcubeul schimbării 

 Proiect național de educație financiară De la joc la educaţie financiară 

 

Performanțe: 

Concurs județean Primăvara copiilor 

Concurs județean Micii exploratori 

 

Finalități: 

Dezvoltarea integrală și armonioasă a preșcolarilor pentru integrarea cu success în 

ciclul primar și în viața socială. 


