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                                                      OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

                                                   AN ŞCOLAR  2020-2021 

 

  De ce să ne alegi pe noi ?  

         Copilul tău va beneficia de influenţe educaţionale de calitate într-un mediu 

structurat, securizant stimulativ, dinamic ce-i va asigura un confort psihic şi un start bun 

în pregătirea lui pentru şcoală şi pentru viaţă. O echipă educaţională determinată ce deţine 

expertiza în domeniul educaţional va fi zi de zi facilitatorul copilului tău pe drumul lui în a 

se descoperi pe sine şi a descoperi lumea. Ca practicieni ştim că un mediul armonios îi oferă 

copilului încredere îl deschide spre noi experienţe îi asigură adaptarea la noul context. Noi 

îi oferim sprijin să se perceapă ca persoană unică, să-şi descopere punctele tari şi pe cele 

slabe în mod realist. Mediul  bine structurat  şi activităţile propuse de noi, sau de el, îl va 

sprijini să-şi valorizeze punctele ţări, să fie creativ şi adaptabil, deschis la nou, empatic şi 

sociabil. Reuşitele îi vor mobiliza energia şi-i vor modela caracterul.  

 Pe scurt vom veghea zi de zi că omuleţul să devină OM.  

Grădiniţa noastră aplică în mod creativ şi adaptat Curriculum naţional completat de o 

paletă importantă, diversă de activităţi extracuriculare cea ce asigură un echilibru benefic 

între educaţia formală şi  cea nonformală.   

 Aplicarea unui Curriculum echilibrat, relevant, diferenţiat asigură şanse egale în educaţie, 

progres şi continuitate.  

 Metodele de predare-învăţare-evaluare  utilizate de noi sunt activizante, creative, 

diferenţiate, moderne.  

 Abordarea copilului în procesul educaţional este una holistică, ce acordă egală importanţă 

tuturor domeniilor de dezvoltare ale personalităţii.  

  Suntem în egală măsură interesaţi de dezvoltarea lui academică şi socio-emoţională 

considerând că acest mod de abordare îi va oferi şanse reale de reuşită în viaţă. Învăţăm 

împreună să fim veseli, încrezători, creativi, să gândim pozitiv, să ne exprimăm opiniile, 

învăţam că uneori putem şi greşi. Noi ca profesori vom învăţa copiii preşcolari “să înveţe”, 

iar fiecare interacţiune cu ei va constitui o experienţă valoroasă de învăţare 
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 Grădiniţa noastră urmăreşte finalitățile educaționale privind 

 

✓ Dezvoltarea fizică, sănătate și igienă personală; 

✓ Dezvoltarea socio-emoţională; 

✓ Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii; 

✓ Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii; 

✓ Capacităţi și atitudini în învăţare. 

 

Activităţile de învăţare combină în mod armonios domeniile experienţiale în scopul 

obţinerii de performanţe notabile, într-un act de educaţie de calitate  

➢     Activităţi pe domenii experienţiale: 

 

            Domeniul ştiinţe: 

                    Activităţi de cunoaşterea mediului 

                    Activităţi matematice 

            Domeniul limbă şi comunicare: 

                    Activităţi de educare a limbajului 

            Domeniul estetic şi creativ: 

                    Activităţi artistico-plastice 

                    Activităţi de educaţie muzicală 

Domeniul om şi societate: 

                    Activităţi de educaţie pentru societate 

                    Activităţi practice 

 Domeniul psoho-motric: 

                    Activităţi de educaţie fizică 

 

Jocuri şi activităţi didactice alese 

Activităţi de dezvoltare personală 

 

Activităţi opţionale avizate de ISJ pentru anul şcolar 2020-2021, sunt susţinute de 

educatoare şi respectă opţiunile scrise ale părinţilor. 

• „Magia gândului bun” 

•  „Vreau să cresc sănătos !” 

•  „În lumea poveştilor” 

•  „Circulaţia pentru cei mici” 
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• „Minte sănătoasă în corp sănătos” 

•  „Educaţie pentru sănătate, educaţie pentru viaţă” 

• „Albinuţele ecologiste” 

 

• Proiecte educaţionale pentru anul şcolar 2020-2021: 

 

• „Ecogrădiniţa” 

• „Kalokagathia” 

• „Educaţia rutieră” 

• „Primăvara copiilor” 

• „Curcubeul schimbării” 

• „Educaţie financiară” 

• „Culori pentru pace” 

 

• Parteneriate educaţionale: 

 

• Parteneriate cu familia la nivelul fiecărei grupe 

• Parteneriate cu grădiniţe din oraş şi mediul rural 

• Parteneriate cu şcoli din  oraş 

• Parteneriat cu şcoli şi grădiniţe din ţară implicate în proiecte educaţionale 

• Parteneriat internaţional cu USA şi Republica Moldova 

• Parteneriat cu Asociaţii nonprofit 

• Parteneriat cu Biblioteca 

• Parteneriat cu agenţi economici 

• Activităţi gospodăreşti şi de educaţie ecologică 

 

• Serbări şi acţiuni diverse: 

• In aşteptarea lui Moş Crăciun!- serbare de Crăciun 

• Dar de suflet pentru mama!- activitate dedicate Zilei Femeii 

• 1 Iunie – Zâmbet de copil-activităţi  recreative, distractive 

• Serbare hazlie din copilărie!- serbari, sau evenimente de sfârşit de an 

• Diverse evenimente istorice şi naţionale 

• Acţiuni de voluntariat 

• Târguri de toamnă, de Crăciun, de primăvară 

• Activitaţi caritabie şi de voluntariat 

• Excursii, drumeţii, vizite, activităţi de tip outdoor 
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• Şcoala altfel  

Programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 

 

Grădiniţa cu Program Prelungit Bambi Cluj-Napoca 

Privind diferenţierea serviciilor pentru copii după vârstă, structura serviciului şi concepţiei 

pedagogice valorificate 

• este o instituţie educaţională de utilitate publică, 

• oferă oportunităţi şi servicii de formare completă pentru viaţa copiilor cu vârste 

între 3 şi 6 ani şi familiilor lor 

• serviciul oferit are normă întreagă 

• organizează programe educative de joc, momente de rutină, masă 

• asigură servicii complete pentru dobândirea autonomiei operative a copiilor. 

• funcţionează cu un număr de 439 de copii înscrişi. 

• cu 13 grupe de limba română şi 3 grupe de limba maghiară. 

• programul de lucru al personalului se stabileşte şi flexibilizează în funcţie de 

necesităţile grădiniţei. 

 

Planul de dezvoltare instituţională al grădiniţei noastre defineşte  clar personalitatea 

instituţiei prin 

• Cultura organizaţională 

• Viziunea proprie privind misiunea instituţiei 

• Nevoile şi resursele comunitare conştientizate,exprimate şi negociate 

• Misiunea  este asumată de toate grupurile de interes 

 

Proiectele manageriale programează în Planurile operative acţiuni concrete pentru 

toate domeniile funcţionale 

• Curriculum 

• Resurse umane 

• Resurse materiale şi financiare 

• Relaţii sistemice şi financiare 

 

Gestionarea fondurilor bugetare ale instituţiei constituie o prioritate şi adecvare 

contextului economic şi social actual 

• Există un proiect de buget ce subsumează toate tipurile de cheltuieli 
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• Există documentaţie legislativ-financiară şi informaţii pertinente în timp util 

• Există ţinte strategice şi opţiuni clare de  atragere de fonduri extrabugetare 

 

Spaţiul educaţional 

• Oferă posibilităţi ample de explorare şi mişcare pentru copii, 

• Asigură cadrul optim relaţiei atât pe verticală cât şi pe orizontală 

• Sălile sunt clase deschise, democratice, permit accesul la materiale şi jucării. 

• Mediul educaţional este dinamic şi stimulativ. 

• Mediul educaţional este adaptabil situaţiilor speciale 

• Dotările 

• Respectă criterii stricte de funcţionalitate, siguranţă, protecţie a sănătăţii copiilor, 

personalului 

• Dispunerea permite acces uşor pentru copii şi adulţi 

•  Permit realizarea procedurilor de igienă şi curăţenie atât în condiţii normale, cât şi 

speciale, 

• Spaţiul este securizant pentru copii şi personal.  

 

Spaţiul educaţional este generos, organizat şi dotat la cele mai înalte standarde, este 

marcat etichetat, personalizat pentru adulţi şi copii şi dispune de  

• Spaţiu pentru primire 

• săli de curs pentru fiecare grup educaţional 

• sală de mese, grupuri sanitare 

• bucătarie, bloc alimentar 

• cabinet medical, cabinet metodic, cabinet pentru consiliere, grupuri sanitare, 

personal.  

• Instituţia noastră  respectă normativele în vigoare privind alimentaţia copiilor 

• Toate locaţiile dispun de curte de joacă dotată cu aparate de joacă, gazon, spaţiu 

verde 

 

Alimentaţia copiilor 

• Spaţiile, dotările şi echipamentele bucătăriei dispun de aparatură modernă, sala de 

mese în care copiii mănâncă  este spaţioasă 

• Tratarea, păstrarea alimentelor, prepararea şi gătirea mâncării respectă cele mai 

înalte standarde de calitate, personalul este calificat  
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• Meniurile alimentare garantează o nutriţie sănătoasă şi echilibrată a copilului   

preşcolar, sunt realizate de medic pediatru şi nutriţionist, după o riguroasă 

consultare şi armonizare a categoriilor de alimente.  

• Meniul săptămânal este realizat şi semnat de medicul pediatru şi nutriţionist, afişat 

la avizier pentru copii şi părinţi. 

•  Periodic este organizat controlul serviciului sub forma anchetei alimentare cu 

scopul de a descoperi eventualele abateri, sau a îmbunătăţi permanent alimentaţia 

copiilor. 

  

 


