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Chiar dacă stăm la măsuță completând fișe de matematică sau construim turnuri din
cuburi, ghicind când gravitatea le va doborî, planificăm activități educaționale care urmăresc
programa avizată de Minister, avem mereu în vedere stadiul de dezvoltare și interesul fiecărui
copil. Acest mix între planificarea structurată a activităților și jocul liber le asigură copiilor
șansa dezvoltării abilităților social-cognitive.
Ce impact are o „grădiniță bună”?
•

Motricitate grosieră și fină, coordonare bine dezvoltată, lucrată, orientare în pagină, bun
control al creionului, desen elaborat cu 7 – 8 detalii, simț ritmic, spirit de observație;

•

Imagine bună de sine, în raport cu grupul - tehnici bune de cooperare, colaborare,
control bun al impulsurilor, prieteni stabili, preferințe exprimate verbal, participare
activă în grup, inițiativă la joc;

•

Atitudine bună față de învățare – capacitate de concentrare voluntară, ascultare activă,
curiozitate, reziliență, dorința de a finaliza și finisa o lucrare, hărnicie și receptivitate la
nou;

•

Limbaj și comunicare logică, fluentă, fără probleme de pronunție, memorie verbală,
capacitatea de a deescrie, de a compara, de a defini, recunoașterea unor litere de tiper,
vocabular în creștere;

•

Intenție definită de a fi atent, de a înțelege – capacitatea de a pune întrebări, de a face
conexiuni personale, de a veni cu idei noi în discuție.

Activități obligatorii desfășurate în cadrul Grădiniței cu program normal Betleem:

-

Limbă și comunicare

-

Științe

-

Domeniul psiho-motric

-

Om și societate

-

Estetic și creativ

Grupe:
-

O grupă mică de 15 locuri, pentru copii cu vâsta de 3 ani

-

O grupă mijlocie de 15 locuri, pentru copii cu vârsta de 4 ani

-

O grupă mare cu 19 locuri, pentru copii cu vârsta de 5 ani

Personal angajat:
-

3 cadre didactice, care integrează în activitățile zilnice și momente în limba engleză;

-

1 cadru didactic voluntar care predă limba germană

-

1 cadru didactic auxiliar

-

1 cadru nedidactic

Personalul angajat, indiferent de funcția ocupată, este în slujba copilului.
Ce punem la dispoziția copiilor?
-

Săli de grupă luminoase, cu căldură în pardoseală, cu mobilier adecvat preșcolarilor, cu
laptopuri cu conexiune la internet;

-

Grupuri sanitare interioare, modernizate, adaptate vărstei preșcolarilor;

-

Sală pentru susţinerea serbărilor;

-

Loc de joacă pentru copii;

-

Asigurarea securității prin pază și dotarea unității cu camere video ;

-

Asistență medicală prin intermediul unui protocol de colaborare cu un medic de familie;

-

Rechizite, materiale necesare desfășurării activităților, bibliotecă cu cărți specifice
vîrstei, o gamă variată de materiale didactice, jocuri și jucării care le dezvoltă atenția,
logica, memoria, abilitățile cognitive, expresive și motrice.

Activități extracurriculare
•

Serbări cu ocazia diferitelor evenimente: Serbarea Mulţumirii, Serbarea de Crăciun, 8
Martie, Paște, 1 Iunie, sfârșit de an școlar;

•

Vizite la diferite instituţii;

•

Activități cu prezența unor invitați;

•

Excursii;

•

Aniversările copiilor;

•

Spectacole de teatru de păpuşi;

•

Concursuri organizate pentru preşcolari de către diferite instituţii din ţară;

Elementul de specificitate al instituţiei noastre: integrarea principiilor moral creștine în
activităţile desfăşurate.
Să învățăm este distractiv – la vârste mici învățarea prin joc este cheia.

