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OFERTA EDUCAŢIONALĂ
A GRĂDINIŢEI CU PROGRAM NORMAL NR. 6 OLTENIŢA - 2018-2019
1.PLANUL DE ŞCOLARIZARE
NIVEL

Preşcolar

Grupa
Nr.grupe
Nr. preşcolari

Mare
1
22

Mjlocie
1
20

2. CURRICULUM NAŢIONAL
Grădiniţa cu Program Normal nr. 6 Olteniţa asigură un program educaţional care cuprinde domeniile şi subdomeniile
prevăzute de Curriculumul pentru învăţământul preşcolar, aprobat prin OMECT nr. 5233/01.09.2008, adaptate la nevoile şi
abilităţile fiecărui copil. Programul instructiv-educativ proiectat are în vedere valorizarea nevoii de joc şi de dezvoltare liberă
şi creativă a copilului. Activităţile din Curriculumul Naţional se desfăşoară integrat şi interdisciplinar, pentru a da unitate şi
continuitate obiectivelor programei privind următoarele domenii:

Dezvoltarea fizică, a sănătăţii şi a igienei personale;

Dezvoltarea socio-emoţională;

Dezvoltarea capacităţii şi atitudinii în învăţare;

Dezvoltarea limbajului, a comunicãrii şi a premiselor citirii şi scrierii;

Dezvoltarea cognitivã şi cunoaşterea lumii.
Activitatea didactică va ţine cont de experienţa cadrelor didactice şi se va baza pe o metodologie didactică
participativă şi creativă, realizată în parteneriat cu familiile copiilor. Cadrele didactice se vor preocupa permanent de
adaptarea activităţilor la particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor şi intereselor manifestate de aceştia. Procesul
educaţional va pune în valoare baza didactico-materială adecvată şi va utiliza strategii didactice moderne şi metode de
învăţare active, bazate pe joc, care să încurajeze curiozitatea, creşterea încrederii în forţele proprii şi capacitatea de a
relaţiona.

3.DISCIPLINELE OPŢIONALE
Grupa
DISCIPLINA
Grupa mare
Grupa mijlocie

1.Tradiţii populare româneşti
1.Fantezie şi îndemânare
2.În minunata lume a poveştilor

DURATA
2 ani
1 an
1 an

PROF./EDUC.
Popa Mihaela
Iacob Gherghina
Iacob Gherghina

4. ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE
Pentru lărgirea universului de cunoaştere, copiii vor fi implicaţi în activităţi extraşcolare care să le ofere
prilejul de a se bucura învăţând prin:

Organizarea de serbări şi expoziţii dedicate unor evenimente importante;

Organizarea şi vizionarea unor spectacole de teatru în grădiniţă;

Vizite la muzee şi alte obiective cultural, în funcţie de vârstă şi de temele studiate;

Drumeţii şi excursii tematice anuale;

Organizarea aniversării copiilor în cadrul grupei;

Programe artistice şi spectacole pentru copii;

Activităţi în colaborare cu şcoala şi comunitatea locală şi alte grădiniţe;

5. ACTIVITĂŢI COMUNE CU PĂRINŢII
Activităţile comune cu părinţii vor urmări stimularea interesului părinţilor pentru a se implica în proiecte şi programe
educative curriculare şi extracurriculare, în promovarea valorilor şi a principiilor etice: dreptate, toleranţă, cetăţenie activă,
respectarea drepturilor copilului. În cadrul acestor activităţi, cadrele didactice, efectuând corelaţii între frecventarea grădiniţei
şi comportamentele copiilor preşcolari, vor remarca:

Progresul în plan intelectual al copiilor, indiferent din mediul din care provin;

Efectele pozitive asupra viitoarei lor integrări sociale;

Descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi;

Dezvoltarea abilităţilor sociale prin interacţiunile generate de mediul de învăţare;

Dobândirea unor comportamente centrate pe sarcina de lucru şi dezvoltarea socio-emoţională;

6. PARTENERIATE EDUCAŢIONALE CU:






Grădiniţe din municipiul Olteniţa şi judeţul Călăraşi;
Clubul elevilor Olteniţa şi Centrul logopedic Olteniţa;
Biblioteca municipală Olteniţa, Muzeul Gumelniţa;
Asociaţia “Speranţa romilor”;
Poliţia rutieră Olteniţa.

