
PROGRAMUL ZILNIC 

08.00 – 
09.00 

 

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LA ALEGERE 

 

09.00 – 
11.30 

 

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE 
PERSONALĂ 

ACTIVITĂȚI LIBER – ALESE 
DESFĂȘURATE PE CENTRE 
TEMATICE 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII 
EXPERIENTIALE 

GUSTARE 

 

11.30 – 
13.00 

 

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI RECREATIVE 

ACTIVITĂȚI OPȚIONALE 

 

 

 

RESURSE UMANE: 

 1 director 

 6 cadre didactice 

 3 personal  

 

PARTENERIATE EDUCAȚIONALE LOCALE: 

„Pe stradă la pas, fără nici un necaz” – 

partener IPJ 

„Pas cu pas spre viața de școlar” – partener 

Școala gimnazială „Iancu Rosetti” Roseți 

„Lăsați copiii să vină la mine!” – partener 

Biserica Sfântul Ioan Botezătorul 

BAZA MATERIALĂ: 

 6 săli de grupă ale căror spaţii 

educaţionale sunt amenajate cu 

mobilier modern: 

 jocuri şi jucării specifice nivelului 

de vârstă al preşcolarilor 

 bibliotecile grupelor cuprinzând 

carte pentru copii 

 2 imprimante 

 C.D. player 

 aparate de proiecţie 

 casete video şi audio 

 videoproiector 

 

 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 

„ELISABETA ROSETTI” ROSEȚI 

 

 

 

 

 

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 
ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

 
Str. Plaurului Nr.2  

TEL./FAX: 0242/344212 E-mail: 
elisabetarosetti@yahoo.com 

 

VIZIUNEA GRĂDINIȚEI 

Printr-o educaţie de calitate, asigurăm 

succesul copiilor în viaţă. Punem accentul pe 

calitatea educației generată în mod conștient 

și pragmatic. 

 

 



MISIUNEA GRĂDINIȚEI 

Grădinița cu Program Normal ,,Elisabeta 

Rosetti” se vrea un loc prietenos, în care 

toţi copiii să beneficieze de programe 

educaţionale îmbunătăţite continuu. 

Profesorii vor acţiona pentru construirea 

cunoştinţelor şi dezvoltarea 

competenţelor prevăzute de programele 

şcolare, care să le permită preşcolarilor 

adaptarea eficientă în şcolaritatea 

următoare şi în societatea aflată în plină 

schimbare, dar şi pentru dobândirea 

normelor, atitudinilor şi valorilor 

fundamentale care îi vor călăuzi în viaţă. 

Demersul educaţional al Grădiniței cu 

Program Normal ,,Elisabeta Rosetti” va 

promova egalitatea şanselor, 

responsabilizarea părinţilor pentru 

educaţia timpurie dar şi dezvoltarea 

interacţiunii cu comunitatea locală.  

Valorile cheie: răspundere publică, 

egalitate de şanse, eficienţă, cooperare, 

toleranţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII 

 „Let*s learn english for fun” 

 „Matematica distractiva" 

 ,,Trăistuța cu povești " 

 ,,În lumea poveștilor" 

 

 

 

 

 

 

 


