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VIZIUNEA GRĂDINIŢEI
Transformarea grădiniţei într-o unitate de
nivel european, recunoscută în comunitate, în
care toţii copiii să aibă şanse egale, indiferent
de etnie şi religie.
Este nevoie de un învăţământ bine susţinut de
societate,

un

învăţământ

recuplat

cu

economia, cu viaţa socială şi culturală, un
învăţământ deschis pentru toţi copiii, de un
învăţământ care să încurajeze COMPETIŢIA
ŞI ÎNNOIREA – un învăţământ bazat pe
STANDARDE
RIDICATE

–

DE
orientat

PERFORMANŢĂ
spre

INVESTIGAŢIE ŞI VALORI.

CALITATE,

MISIUNEA NOASTRĂ
Ne dorim ca unitatea noastră să fie o
„poartă deschisă” către toţi cei ce au
nevoie de educaţie, fără discriminare şi
să ofere:
- educarea şi instruirea copiilor,
în vederea formării şi dezvoltării unor
atitudini şi deprinderi necesare trecerii
cu uşurinţă de la învăţământul
preşcolar la învăţământul primar;
- asigurarea unui act educaţional
de calitate, care să contribuie la
formarea unei personalităţi autonome şi
creative a copiilor, în vederea adaptării
cu uşurinţă la regimul muncii şcolare şi
la orice situaţie de viaţă;
- asigurarea unui mediu educaţional
modern, propice stimulării copilului,
care să-l invite la acţiune şi creaţie.

PENTRU DEZVOLTAREA INDIVIDUALĂ A
COPILULUI SE VOR ABORDA:

ȚELUL GRĂDINIȚEI

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16
IAŞI REPREZINTĂ O OFERTĂ VIABILĂ ŞI
PREFERATĂ PENTRU COMUNITATE DEOARECE
ASIGURĂ COPIILOR SECURITATE ŞI CONDIŢII
MAXIME DE DEZVOLTARE ŞI EDUCAŢIE.

 PREZENTARE – ORGANIZARE

Activitatea se desfăşoară
Unitatea funcţionează
din mai 1974.
Este situată in centrul
cartierului
ALEXANDRU CEL BUN

şi se află în competiţie cu
unităţile preşcolare din zonă.
Capacitatea maximă a
unităţii este de 240 locuri.

pe mai multe compartimente:
 didactic,
 de îngrijire,
 spălătorie,
 bucătărie,
 financiar – contabil.
La nivelul compartimentelor
există bănci de date exacte,
dotări materiale
corespunzătoare şi o
foarte strânsă colaborare.

Copiii pot fi repartizaţi
în 8 grupe – respectiv 8 săli de
clasă în funcţie de nivelul de
vârstă după cum urmează:
Grupa mică: 3 – 4 ani;
Grupa Micul Prinţ
Grupa Năzdrăvanii
Grupa Piticoţii
Grupa mijlocie: 4 – 5 ani;
Grupa Albinuţele
Grupa Ştrumfii
Grupa mare: 5 – 6 ani.
Grupa Fluturaşii
Grupa Florile
Grupa Buburuzele

Pentru organizarea şi monitorizarea eficientă a întregii
activităţi se practică un management democrat şi
transparent
prin constituirea unor comisii şi echipe funcţionale cu
responsabilităţi concrete privind:
 Evaluarea şi asigurarea calităţii;
 Formarea continuă a cadrelor didactice;
 Colaborarea cu familia şi desfăşurarea
activităţilor opţionale;
 Înscrierea şi monitorizarea şcolarizării copiilor;
 Proiectarea şi derularea parteneriatelor şi a
acţiunilor educative;
 Asigurarea condiţiilor de sănătate şi protecţie în muncă;
 Inventarierea patrimoniului şi casarea obiectelor de inventar;
 Marketingul educaţional;
 Elaborarea şi redactarea ofertei educaţionale;
 Redactarea revistei grădiniţei “ZBOR DE INCEPUT”;
 Asigurarea unităţii cu carte şcolară.

Unitatea deţine autorizaţie sanitară de funcţionare
cât şi autorizaţie sanitar-veterinară avizate
la termen.

RESURSE UMANE

Instrucţia, educaţia cât şi supravegherea şi îngrijirea copiilor
sunt asigurate de o echipă de profesionişti, cu disponibilităţi
corespunzătoare serviciilor cuprinse în oferta educaţională:

8 cadre didactice
gradul I;

2 cadre didactice
gradul II;

15 cadre
didactice
titulare

5 cadre didactice
definitivat

1 cadru didactic
debutant.

Personal administrativ şi de îngrijire

10 îngrijitori

1 Administrator
financiar

Personal
nedidactic

2 bucătărese

1 Adminstrator
de patrimoniu

Unitatea deţine un cabinet medical dotat şi
utilat corespunzător, deservit de 1 medic pediatru și
2 asistente medicale.

RESURSE MATERIALE

Preocuparea noastră permanentă este de a asigura
o bază materială corespunzătoare desfăşurării în
condiţii optime a activităţii.

8 săli de clasă

4 săli de mese

Grupuri sanitare

1 spălătorie

RESURSE
MATERIALE

1 bucătărie

1 cabinet
director/sală
ședințe

1 cabinet
medical
1 cabinet logopedic

BAZA DIDACTICĂ
Baza didactică este îmbunătăţită cu
mijloace didactice moderne:

Televizoare,

Calculatoare,

Videoproiector,
Multifuncționale,
Soft-uri educaționale;
Materiale didactice corespunzătoare

CE NE REPREZINTĂ...

Pregătire profesională foarte bună în
specialităţi ale cadrelor didactice şi
nedidactice.
Interes

susţinut

pentru

formarea

continuă (profesională, metodică, psihopedagogică);
Seriozitate, responsabilitate, concu renţă constructivă în abordarea actului
educaţional;
Exigenţă

şi

flexibilitate

în

actul

managerial, coeziune în management;
Comunicare

şi

colaborare

compartimentele
transparenţa în decizii.

între

instituţiei,

LA NOI GĂSIŢI...

 Un climat moral, socio-afectiv
favorabil;
 Activităţi extracurriculare
multiple şi atractive;
 Aprecieri pozitive ale părinţilor
privind serviciile oferite;
 Rezultate foarte bune la testarea
copiilor la înscrierea în clasa
pregătitoare la şcoli cu renume;
 Preocupări majore pentru
îmbunătăţirea bazei didacticomaterială.

STRATEGIA NAȚIONALĂ DE ACȚIUNE COMUNITARĂ
“Săptămâna legumelor și fructelor donate”
În cadrul Campaniei „Săptămâna legumelor şi fructelor donate” din
cadrul SNAC (2016-2017) părinții împreună cu preșcolarii adus un sprijin
substanţial în programul dedicat copiilor afectaţi de lipsa alimentelor,
reuşind să colecteze 630 kilograme de legume şi 317 kilograme de fructe, ce au
fost donate la peste 90 de copii, cu ajutorul :
 O.N.G. ”CASA SHARE”, Iaşi;
 Fundației ”STAR OF HOPE” Iași.

”Proiectul județean – O jucărie, o bucurie”

Campania “Există Speranţă “-“Exist Star of Hope”

EXCURSII ȘI VIZITE TEMATICE
Excursie tematică: „Să ne cunoaştem oraşul”

Excursie tematică: “Să ne cunoaştem ţara”

CONCURSURI ȘI FESTIVALURI
Concursuri locale/judeţene
 „Cupa lui Moș Nicolae”, din cadrul Programului „Sport în grădiniţe”;
 Festival de datini și obiceiuri de iarnă „Iarna pe uliță” ;
 Festival „Flori albe, negre , galbene, flori....”;
 Proiectul educaţional „Medieval Kids Festival”;















Festivalul mărţişorului”-Kids Garden-grup vocal- premiul III -ansamblu de dans – mentiune
De ziua ta mamico”- ansamblu de dans
,Zâmbet de copil - Spectabil caritabil la Ateneu
,,Kreatikom Junior ,,Caruselul copiilor”–grup vocal –premiul I
Festivalul jocului -ALA,BALA PORTOCALA, HAI SA NE JUCAM
Festivalul -,, Piticul de ciocolata”
Obiceiuri şi tradiţii culturale de la mic la mare”
De la lume adunate şi înapoi la lume date”
Proiectul judeţean: Fii k lumea!
Proiectul judeţean: MiniMIp;
Mica olimpiadă.
“Micul pieton”,
În lumea ştiinţei.

PROGRAME ARTISTICE CU DIFERITE OCAZII

1. LIMBA ENGLEZĂ:
- dezvoltarea abilităţilor de vorbit prin învăţarea
activă ce implică mişcare, joc de rol, cântece şi
scurte poveşti puse în scenă;

2. DANS:
- dezvoltarea ritmului şi a orientării în spaţiu,
creşterea capacităţii motrice şi a celei de efort;

3. JOCURI LOGICE ŞI DE ECHIPĂ:
- dezvoltarea capacităţii de gândire, a inteligenţei
emoţionale şi a abilităţilor sociale;

4. EDUCAŢIE MUZICALĂ:
- formarea/dezvoltarea capacităţilor specifice
percepţiei muzicale, a abilităţilor de exprimare
prin muzică, mişcare.

Parteneriat cu ISJ-ul
IULIUS MALL, PALAS
Iniţierea/desfășurarea a 5
proiecte județene

În situaţia în care Iaşul, în perioada 1-14 octombrie, îmbracă haine de
sărbătoare, când mii de pelerini sosesc în „dulcele târg” pentru a beneficia de
sfinţenia Cuvioasei Parascheva, am considerat că şi preşcolarii se pot implica, prin
cunoaştere şi creaţie, la reuşita acestor zile festive.

Parteneriat cu ISJ-ul
IULIUS MALL, PALAS
Iniţierea/desfășurarea a 5
proiecte județene

Promovarea creativităţii şi originalităţii în demersul educaţional din
perspectiva valorificării valenţelor formative şi formatoare ale jocului sub
diferitele sale forme în educaţia formală, nonformală şi informală în diversele
etape de dezvoltare a omului.

Parteneriat cu ISJ-ul
IULIUS MALL, PALAS
Iniţierea/desfășurarea a
5 proiecte

Acest proiect este un pas spre lumea creatorilor, a cuvintelor şi imaginaţiei, prin
deschiderea căilor de comunicare emoţională şi prin utilizarea celor mai variate
mijloace şi procedee de expresie literară şi artistică.

Parteneriat cu ISJ-ul
IULIUS MALL, PALAS
Iniţierea/desfășurarea a 5
proiecte județene

Suntem chemaţi să facem transferul de dragoste şi respect pentru tot ce ne
înconjoră de la noi adulţii spre cei mici, acum când, încep drumul cunoaşterii şi să
transferăm această dorinţă de cunoaştere într-o serie de activităţi cu caracter
experimental şi demonstrativ prin care să contribuie la păstrarea sănătăţii
mediului.

Parteneriat cu ISJ-ul
IULIUS MALL, PALAS
Iniţierea/desfășurarea a
5 proiecte județene

Jocul, limbajul universal al copiilor, este calea cea mai uşoară pentru a
înţelege lumea. Prin joc se realizează la nivel primar interiorizarea lumii externe şi
a semnificaţiilor acesteia, iar prin interacţiunea copilului cu regulile şi sarcinile
jocului are loc atât conştientizarea propriilor posibilităţi, cât şi conturarea primelor
tendinţe de autodepăşire în plan cognitiv, afectiv, motivaţional şi acţional.

Parteneriat cu familia

 Întâlniri de informare – discuţii – dialoguri; dezbateri pe teme
psihologice; întâlniri cu personalităţi – cu învăţători; lecţii deschise pentru
părinţi; activităţi culturale – serbări, excursii, plimbări, vizite; contribuţii ale
părinţilor la rezolvarea unor probleme gospodăreşti în scopul îmbunătăţirii
bazei materiale.

Parteneriat cu Biserica
Realizări de vizite, întâlniri,
expoziţii în cadrul Biserii

Parteneriat cu Stomatologul
Realizări de vizite, întâlniri,
concursuri

Parteneriat cu Primăria
Avem în vedere o strânsă
legătură cu autoritatea locală în
scopul aprobării fondurilor
prevăzute în proiectul de buget.

Parteneriat cu şcoala
Desfăşurăm activităţi
comune: demonstrative ,
manifestări artisitce, vizite
reciproce, dezbateri.

Parteneriat cu
BIBLIOTECA
Desfăşurăm activităţi
comune: vizite, expozitii,
spectacole

PERSPECTIVE

Ridicarea permanentă a nivelului
calităţii actului educaţional;
Cunoaşterea prestigiului unităţii la
nivelul comunităţii locale prin
înregistrarea de progrese şcolare.
Îmbogăţirea bazei didactico-materială
printr-o bună colaborare cu autoritatea
locală,

cu

antrenarea

societăţilor

comerciale posibil sponsori – în scopul
îmbunătăţirii standardului de viaţă a
copiilor în grădiniţă.

Completarea colectivului didactic şi de deservire cu
personal profesionist cu o viziune nouă asupra aplicării
principiilor educaţiei timpurii, pregătit să răspundă prin
oferta educaţională, nevoilor şi aşteptărilor beneficiarilor
noştri, respectiv copii şi părinţi.
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