
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta educațională 

2020 - 2021 
 

Gradiniţa “ANGEL KIDS“ oferă un program educaţional ce respectă planul de învăţământ şi 

programa activităţilor instructiv-educative în vigoare, un învăţământ modern, care ţine seama de ritmul 

fiecărui copil şi de nevoile sale afective şi de joc. Activitatea didactică se bazează pe experienţa 

cadrelor didactice, pe o metodologie creativă şi participativă realizată în parteneriat cu familia. 

Procesul instructiv-educativ este modern şi de calitate pentru că există o bază didactico-

materială adecvată, se utilizează strategii didactice moderne şi metode de învăţare active, bazate pe joc, 

care încurajează curiozitatea, creşterea încrederii în forţele proprii, capacitatea de a relaţiona cu ceilalţi 

copii şi cu adulţii. 

Spaţiul educaţional este adaptat particularităţilor de vârstă şi intereselor manifestate de copii, iar 

atmosfera este veselă şi primitoare. 

Programul instructiv-educativ proiectat în grădiniţa noastră valorizează în cel mai înalt grad 

nevoia de joc şi de dezvoltare liber-creativă a copilului.  

G.P.P. ,, ANGEL KIDS” îşi propune să ofere copiilor posibilitatea de a participa la o diversitate 

de activităţi educative şi atractive prin : 

 

CURRICULUM NAŢIONAL / FORMAL 

√ activităţi pe domenii experienţiale:  

Domeniul Limbă şi comunicare 

Domeniul Ştiinţe 

Domeniul Estetic şi creativ 

Domeniul Om şi societate 

Domeniul Psihomotric 

√ jocuri şi activităţi didactice alese:  

Bibliotecă 

Colţul căsuţei/Joc de rol 

Construcţii 

Ştiinţă 

Arte 

Nisip şi apă  

√ activităţi de dezvoltare personală: 

 rutinele - sosirea şi plecarea copiilor, deprinderi de igienă individuală şi colectivă, deprinderi de 

ordine şi disciplină, deprinderi de autoservire, întâlnirea de dimineaţă (calendarul naturii, 

prezenţa, gimnastica de înviorare, exerciţii de autocunoaştere, dezvoltarea abilităţilor de 
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comunicare, managementul învăţării prin joc, dezvoltarea empatiei, luarea deciziilor, medierea 

conflictelor); 

  tranziţiile; 

  activităţile opţionale. 

 

CURRICULUM  LA  DECIZIA  GRĂDINIŢEI 

 Elemente de comunicare în limba engleză – „Învățăm limba engleză” 

 

CURRICULUM NONFORMAL 

ACTIVITĂŢI   EXTRACURRICULARE   ŞI   EXTRAŞCOLARE 

 Cursuri de Dans modern / Dans popular; Șah 

 Concursuri 

 Vizite 

 Întâlniri cu specialişti din diverse domenii 

 Teatru de păpuşi 

 Programe artistice 

 Drumeţii, excursii 

 Activităţi  în parteneriat cu şcoala şi cu alţi parteneri educaţionali din comunitate 

 Activităţi de voluntariat / sprijin pentru cei aflaţi în dificultate 

 Activități din cadrul unor campanii 

PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCAŢIONALE: 

 JUDEŢENE 

 proiect din categoria - ,,Noile educaţii” 

-educație pentru sănătate și securitate 

-educație rutieră 

-educația ecologică, etc.  

 program socio-educaţional ,,O lume a prieteniei’’cu tema ,,De la copii pentru copii’’ 

 program educaţional ,,Zilele grădiniţei’’ 

NAŢIONALE 

 ,,Să citim pentru mileniul III” 

 ,,Kalokagathia” 

 ,,Şcoala altfel” 

INTERNAŢIONALE 

 ,,LeAF – Learning about forest/Să învăţăm despre pădure!” 

CAMPANII 
 Campania Globală pentru Educație 

 Plant a tree for peace 

 Florile recunoștinței  

 Un gând bun de mărțișor 

 Bucuria de a dărui 

 Spune NU cariilor! 

 Nu tremur la cutremur, etc. 

 

NUMĂR GRUPE / LOCURI disponibile 

 Grupa mică – 1 / 13 locuri 

 Grupa mijlocie – 1 / 13 locuri 

 Grupa mare – 1/  19  locuri 

 



TOTAL GRUPE / LOCURI GRĂDINIŢĂ: 3 grupe /45 locuri 

SERVICII OFERITE DE GRĂDINIŢĂ                            

 educaţional 

 îngrijire şi protecţie 

 asistenţă medicală 

 nutriţional 

 asistenţă logopedică 

 

RESURSE: 

- umane: 6 educatoare, 1 director, 1 bucătar, 3 îngrijitoare, asistent medical, contabil, servicii de 

pază asigurate prin contract externalizat 

- materiale: săli de clasă complet echipate, sală de sport, parc de joacă 

 
 

 

DEVIZA: ANGEL KIDS, O GRĂDINIȚĂ DE VIS! 

 

  

 

 

VALORILE PROMOVATE 

 

 GRIJA PENTRU COPIL 

 PROFESIONALISM 

 MUNCA ÎN ECHIPĂ 

 PERFORMANŢA 

 TOLERANŢA 

 RESPONSABILITATEA 

 CORECTITUDINEA 

 COMPETITIVITATEA 

 SERIOZITATEA 

 CREATIVITATEA 

 GRIJA FAŢĂ DE MEDIUL AMBIENT 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRADINITA  

ANGEL KIDS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angel Kids – o grădiniță de vis! 

PROGRAM PRELUNGIT: 

LUNI – VINERI : 8.00 – 18.00 

               

deschis pe perioada vacantelor 

program special de vara 

 
 

 

 

 

”Copilul este constructorul spiritual al omenirii, iar 

obstacolele în calea dezvoltării sale libere sunt pietrele 

din zidul în care a fost închis sufletul omului.“. 

        GRĂDINIŢA “ANGEL KIDS” poate fi alături de 

copilul tău în primii paşi din viaţă. 

•  3 grupe / 45 locuri; Cadre specializate (educatori, 

profesori); Parc de joacă amenajat; sală de mese; 

Asistenţă medicală 

Activităţi opţionale: 

•  limbă engleză 

 

           Activităţi extracuriculare: 

•  excursii; 

•  spectacole de teatru şi muzică; 

•  vizite la muzee; 

•  serbări; 

•  concursuri. 

•  tabere de vară ecologice; 

•  parteneriate cu alte grădiniţe, şcoli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Copilul râde: 

Dragostea si întelepciunea mea e jocul 

      Tânărul râde: 

Jocul și înțelepciunea mea e dragostea. 

       Bătrânul spune: 

Dragostea și  jocul meu e întelepciunea. 

 

                    Cadre didactice: 

 educatoare 

 profesori 

 antrenori 

 

 

 

 

 

                                                                     

                                                                          

 

 

 

 


