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 Unitate cu personalitate juridică                                                 

 Limba de predare: limba română 

 Grădiniţa dispune de: 

- patru (4) săli de grupă dotate cu mijloace    

            audio-vizuale: calculatoare, imprimante,  

            televizoare, aparate video, DVD- playere,   

            radiocasetofoane. 

      -     cabinet metodic 

      -     cabinet medical 

      -     bucătărie/spălătorie 

      -     băi destinate copiilor 

      -     încălzire cu centrală proprie 

      -     telefon/fax/internet 

                                         

                 

 

 
 

             

                    

 

                     

       
  

                 Asigurarea,  printr-o educație de 

calitate, a integrării preşcolarilor în viaţa 

şcolară şi cea socială. 
                   

       

 Grădiniţa Rostogol - un loc prietenos, în 

care toţi copiii vor beneficia de programe          
educaţionale continuu îmbunătăţite.     

 Dezvoltarea competenţelor prevăzute în 

noul curriculum pentru educaţie timpurie, care 

să le permită copiilor adaptarea eficientă în 

şcolaritatea următoare şi în societatea aflată în 

continuă schimbare 

 Dobândirea normelor, atitudinilor şi 

valorilor fundamentale care vor reprezenta 

călăuza copiilor în viaţă 
 

 



 
 

     

 
 

 

 

 creşterea 

calităţii procesului de 

predare - învăţare-

evaluare 

 diversificarea 

pachetelor 

educaţionale care să 

satisfacă cererile şi 

nevoile de dezvoltare 

personală a 

preşcolarilor şi ale 

comunităţii 

 formarea unui 

profil competitiv 

avantajos, a unei 

personalităţi distincte 

a unităţii în peisajul 

educaţional 

 

       RESPECT 

   ONESTITATE 

  SIGURANȚĂ 

     TENACITATE 

        ONOARE 

        GRIJĂ 

      ONESTITATE 

    LIBERTATE 



 

   

 11 cadre didactice cu Gradul didactic I 

 2 cadru didactic cu Gradul didactic II 

 2 cadre didactice cu Definitivat 

 formatori zonali şi naţionali 

 responsabili Grupă metodică 

 mentori/îndrumători practică pedagogică  

 perfecţionarea continuă a cadrelor 

didactice 

 perfecţionarea managementului 

educaţional 

          

    
 90% dintre absolvenţii grădiniţei au 

obținut rezultate bune şi foarte bune la 

evaluările inițiale în şcolile în care sunt 

înscrişi 

 premii şi menţiuni obţinute la concursuri 

judeţene, naţionale şi internaţionale 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 
 Poartã cu tine setea de cunoaştere! 

 Iubeşte-ţi munca şi respectã-i pe cei cu 

care munceşti! 

 Fii exemplu de conduită, onestitate, 

corectitudine, fiindcă formezi caractere! 

 Sãdeşte-ți în suflet dragostea faţã de 

copii! Ei sunt bucuria şi împlinirea ta. 

 Fii exigentã cu tine, blândã şi 

înţelegãtoare cu cei din jur! 

 Dãruieşte copilului bucurie şi zâmbet! 

 Mãcar pentru o clipã, fii copil!                           

Numai aşa îl vei înţelege. 

 Vorbeşte frumos! Cuvântul tãu sã fie 

mângâiere şi alinare. 

 

Numai aşa vei fi  educatoarea mea 

      bună şi frumoasã. 

 

  

 



 

 
 

 Domeniul Limbă şi Comunicare (DLC)   

 Domeniul Ştiinţe(DS) 

 Domeniul Estetic şi Creativ (DEC)  

 Domeniul Om şi Societate (DOS) 

 Domeniul Psihomotric (DPM) 

 

 
 Întâlnirea de dimineaţă(ÎD) 

 Rutine (R) 

 Tranziţii (T) 

 

 
 Activităţi pe centre de interes (Bibliotecă, 

Artă, Joc de masă, Construcţii, Ştiinţă, Joc de 

rol) 

 Jocuri şi activităţi liber-alese 
   

 

         

 excursii 

 drumeţii 

 vizite 

 serbări 

 vizionări spectacole 

 concursuri 

 alte activităţi la alegerea copiilor şi a 

părinţilor 

 

 

  Limba engleză 

 PIFco  - program  integrat de dezvoltare a 

competențelor cognitive și socio-afective   



 

               

 

    

 

 

 

 

               
        

 ,,Împreună pentru copiii 

noștri’’ 

 ,,Împreună, vom reuși! ’’ 

 ,,Să-i educăm împreună’’! 

 ,,Împreună, pentru formarea 

personalității copilului tău’’ 

parteneriat Grădiniță – Familie 

 ,,Obiceiuri şi tradiţii 

populare româneşti” – parteneriat 

Grădiniță – Muzeul Dunării de jos 

 „În lumea poveștilor’’ 
 parteneriat Grădiniță – Biblioteca  

Județeană Alexandru  Odobescu 

 ,,Cum să ne ferim de pericole” 

parteneriat Grădiniță – Centrul de 

Prevenire, Evaluare şi Consiliere 

Antidrog 

 Parteneriat - Grădiniță –Teatrul 

de păpuși ,,Arabela’’ 

 Parteneriat Grădiniță - 

Întreprinderea Individuală Gavrilă 

Eugen, prestator spectacole muzicale 

pentru copii 

 Parteneriat Grădiniță - CJRAE 

 

 Edu şi EduTeca - proiect software 

educațional 

 ,,Timtim-Timy”  –  proiect educațional 

internaţional   

 ,,  Magie joc, culoare – copilărie”- 

proiect  județean / partener KREUL 

 „Patrula de reciclare”  – program 

naţional de colectare  DEEE 

  



                              
             

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ,, Nu există artă mai frumoasă 

decât arta educaţiei. Pictorul şi sculptorul 

fac doar figuri fără viață dar educatorul 

creează un chip viu ; uitându-se la el, se 

bucură şi oamenii şi Dumnezeu.”    

                                                                                              

(Sfântul Ioan Gură de Aur)  


