OFERTA EDUCAŢIONALĂ
Grădiniţa Prundu Bârgăului
MOTTO:
“Nu e destul să ştii, trebuie să şi aplici;
nu e destul să vrei, trebuie să şi faci.”
( J.W.Goethe )
Grădiniţa Prundu Bârgăului este structură a Liceului “RADU
PETRESCU” si are rolul de a educa preşcolarii din aceasta localitate în
scopul asigurării unor achiziţii şi seturi de valori necesare viitorului şcolar.

Deviza unităţii este:

“SĂ EDUCĂM CU DRAGOSTE!”

„Educaţia este o
şcoală
fără
vacanţă“
CADRE DIDACTICE CARE FUNCTIONEAZA CA TITULARE IN
ACEASTA UNITATE SUNT:
Prof. înv .preşcolar Nadia Ciornodolea
Prof. înv. Preşcolar Ileana Bugnar
Prof. înv. Preşcolar Simona Prigon
Prof. înv. Preşcolar Andreea Gavrilaş

-GRADUL I
-GRADUL I
-GRADUL I
-GRADUL II

Prof. înv. Preşcolar Mihaela Beşa

-GRAD Definitiv

CADRE DIDACTICE CARE FUNCŢIONEAZĂ CA SUPLINITOR ÎN
ACEASTĂ UNITATE:
Prof. înv. preşcolar Simona Rânziş
Prof. înv. preşcolar Vasilica Gafton

-GRADUL Definitiv
-Fără grad

Unitatea scolarizează preşcolari astfel:
 Nivel I = cu 4 grupe de prescolari, respectiv 2 grupe mici, 2
grupe mijlocii;
 Nivel II= cu 2 grupe mari:
 O grupă cu program prelungit, nivel I.

În prezent, grădiniţa funcţionează într-un local nou, utilat modern
pentru ca mediul educational în care îşi desfaşoară activitatea preşcolarii si
cadrele didactice din aceasta unitate să fie cat mai propice pentru un
invatamant de calitate, cât mai atragator pentru copii si parinti, cat si
pentru cadrele didactice.

Cadrele didactice care îşi desfaşoară activitatea în această
grădiniţă sunt calificate , pasionate de munca pe care o presteaza, daruite
acestei profesii. Profesionalismul acestor cadre didactice face unitatea mai
primitoare, mai atragatoare, mai luminoasa.

Pe langa curriculum-ul national, grădiniţa oferă elevilor si un
curriculum la decizia scolii. Astfel in programele de optional există
activităţi cu specific ludic ,educativ:
 Opţional “Lumea minunată a poveştilor”;
 Opţional “Ne jucăm cu Creionel”;
 Opţional “Traista poveştilor”
 Opţional “My first words”

OPTIUNILE STRATEGICE ALE UNITĂŢII:
 Asigurarea unui program corespunzator de educatie si formare pentru copii
 Stimularea creativitatii tuturor factorilor implicati in elaborarea proiectelor
curriculare;
 Formarea continuă a personalului din unitate.

Oferta educaţională

A. Activităţi instructiv-educative pe domenii experienţiale:
- Domeniul Limbă şi Comunicare
- Domeniul Ştiinţe
- Domeniul Om şi societate
- Domeniul Estetic şi Creativ
-Domeniul Psiho-Motric

B. Activităţi opţionale:
- Literatură pentru copii;
- Elemente de limbaj scris.

C. Activităţi extraşcolare cu conţinut educativ:
- Activităţi cultural-artistice;
-Vizite;
- Concursuri;
- Expoziţii;
- Excursii;
- Plimbări.

D. Resurse materiale
- cadru ambiental – stimulativ pentru desfăşurarea activităţilor instructiv-educative;
- 7 săli de clasă dotate cu mobilier, calculator;
- 1 cabinet de logopedie;
- grupuri sanitare în interiorul instituţiei arondate fiecărei săli de grupă;
- centrală termică;
- mijloace audio-vizuale;
-xerox;
- materiale didactice diverse;
-dormitor, sală de mese pentru grupa cu program prelungit.

