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OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ 
              

Grădinița Nr. 24 este o instituție de 

învățământ preșcolar care face parte din 

sistemul național de învățământ, coordonată de 

Ministerul Educației prin reprezentantul său,  

Inspectoratul Școlar al Municipiului București.  

 

VIZIUNE:  

          ,,Fiecare copil pe care îl instruim este un om pe care îl câștigăm!” (Victor Hugo)  

 

MISIUNE:  

,,Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când 

ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci SĂ-I ÎNVĂȚĂM SĂ SE 

ADAPTEZE.” (Maria Montessori) 

 

ORGANIZARE:  

✓ 10 grupe cu program prelungit; 

✓ Număr de copii conform planului de școlarizare: 234; 

✓ Activitățile se desfășoară pe grupe de vârstă în concordanță cu noul Curriculum pentru 

educație timpurie:  

➢ Grupa Mică:  3-4 ani- 4 grupe 

➢ Grupa Mijlocie:4-5 ani - 2 grupe  

➢ Grupa Mare: 5-6 ani – 4 grupe  

     

RESURSA UMANĂ:  

✓ Cadre didactice calificate, cu studii de specialitate  și cursuri de perfecționare și formare 

continuă; 

✓ Personal didactic auxiliar si nedidactic. 

 

RESURSA MATERIALĂ: 

Imobilul spațios și modern, renovat 

recent în urma extinderii grădiniței, 

cuprinde:  

✓ Săli de clasă spațioase având triplă 

funcționalitate, dotate cu mobilier nou 

și modern și aparatură electronică; 

✓ Sală de sport; 
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✓ Cabinet medical și consilier psihopedagogic; 

✓ Materiale didactice moderne,  diversificate, adaptate fiecărui nivel de vârstă;  

✓ Bucătărie proprie cu meniu diversificat, sănătos, adaptat specificului vârstei (mic dejun, prânz, 

gustări);  

✓ Spălătorie proprie; 

✓ Centrală termică proprie. 

 

 

 

 

     

   

 

 

ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ: 

Programul educațional este conform Curriculumului pentru educație timpurie și cuprinde:  

➢ Activități pe domenii experiențiale:  

 

1. Domeniul Știință: Cunoașterea Mediului  

                                       Activitate matematică     

2. Domeniul Limbă și Comunicare: Educarea Limbajului 

3. Domeniul Om și Societate: Activitate Practică 

                                            Educație Pentru Societate 

4. Domeniul Estetic și Creativ: Activități artistico-plastice (desen, pictură, modelaj)   

                                                           Educație Muzicală 

5. Domeniul Psiho-Motric: Educație Fizică  

 

➢ Activități opționale conform Curriculumului la Decizia Școlii aprobat de inspectorul de 

specialitate:  

✓ Educarea limbajului: Călătorie în lumea basmelor!, Căsuța cu povești!; În lumea 

poveștilor și a poeziilor!; 

✓ Educație rutieră: Strada nu e loc de joacă!; Hai la drum, mici pietoni!  

✓ Educație pentru societate: Micii actori!  

✓ Educație pentru sănătate: Minte sănătoasă într-un corp sănătos!  

 *Activitățile opționale se desfășoară  pe grupe de vârstă, în sala de grupă, fiind susținute de 

către doamnele educatoare. 

  



➢ Activități extracurriculare:  

✓ Vizionare de spectacole de teatru ( lunar);  

✓ Vizionare de spectacole de circ, vizite la muzee; 

✓ Excursii;  

✓ Concursuri școlare pe nivel de vârstă; 

✓ Implicare în acțiuni umanitare; 

✓ Serbări cu diferite ocazii; 

✓ Activități demonstrative pentru părinți: petreceri tematice: Toamna, Halloween, etc. 

 

➢ Implicare în Proiecte și Programe educaționale:  

✓ Sănătoși și voioși; 

✓ Ecotic Bat; 

✓ Ora de educație rutieră la grădiniță; 

✓  Proiect 3D pentru preșcolari;  

✓ Citește-mi 100 povești! 

 

PROGRAMUL ZILNIC:  

➢ 7:30 -9:00 -  Jocuri și activități didactice liber alese, rutine și tranziții 

➢ 9:00 – 9:30 -  Micul dejun 

➢ 9:30 – 11:00 - Jocuri și activități didactice pe centre de interes 

Activități pe domenii experiențiale  

➢ 11:00 – 12:00 - Jocuri și activități didactice alese (jocuri distractive etc) 

➢ 12:00 – 12:30 - Prânzul 

➢ 13:00 – 15:30 -  Activități de relaxare 

➢ 15:30 – 16.00 - Gustarea  

➢ 16:00 – 17.30 - Jocuri și activități didactice liber alese, rutine și tranziții 

 

VALORI PROMOVATE DE COLECTIVUL EDUCAȚIONAL:  

➢ Calitate și profesionalism; 

➢ Comunicare; 

➢ Spirit de echipă; 

➢ Creativitate și realism; 

➢ Integritate; 

➢ Responsabilitate; 

➢ Implicare; 

➢ Toleranță; 

➢ Spirit civic; 

➢ Incluziune ș i integrare.  


