PROGRAMUL ZILNIC
7.00-8.30

PRIMIREA COPIILOR

8.30-9.00

MICUL DEJUN

9.00-11.00

ÎNTALNIREA DE
DIMINEAȚĂ
ACTIVITĂȚI ALESE
(ETAPA I)
ACTIVITĂȚI PE
DOMENII
EXPERIENȚIALE

11.00-12.00

ACTIVITĂȚI ALESE
(ETAPA III)

12.00-12.30

MASA DE PRÂNZ

13.00-15.00

PROGRAM DE
ODIHNĂ ȘI RELAXARE

15.00-17.00

ACTIVITĂȚI ALESE
ACTIVITĂȚI PE
DOMENII
EXPERIENȚIALE

17.00

PLECAREA COPIILOR
ACASĂ

Resurse umane
1 director
16 cadre didactice calificate - cursuri de
pregătire în alternativa educațională Step
By Step;
8 ajutoare de educatoare cu pregătire
medie;
Consilier psihopedagogic
Personal administrativ și sanitar competent;
Asociația părinților „Speranţa”

GRĂDINIŢA CU PROGRAM
PRELUNGIT
NR.1 TÂRGOVIŞTE
STEP-BY-STEP

PARTENERIATE EDUCAȚIONALE
LOCALE
1. “UN PARTENER PENTRU VIITOR” ȘCOALA
SPECIALĂ TÂRGOVIȘTE
2. „CARTEA, IZVOR E CUNOAŞTERE” – partener:
Biblioteca Județeană ” Ion Heliade Rădulescu
Târgoviște – Secția pentru copii”
3.” CREȘTEM MARI ȘI SĂNĂTOȘI ” – partener:
D.S.P. Târgoviște
4. „GRĂDINIȚA ȘI BISERICA – PORȚI ȘI
SUFLETE DESCHISE” – partener: Biserica Albă
Târgoviște
5. „ÎMPREUNĂ, PENTRU UN VIITOR VERDE!” –
Direcția Pentru Protecția Mediului Târgoviște
6.„ÎMPREUNĂ PENTRU VIAŢĂ ŞI SĂNĂTATE”parteneri Crucea Rosie Dâmboviţa şi ISGU Dâmboviţa
7. Parteneriat Educațional- Teatrul „VOINICEL” Târgoviște

PARTENERIATE EDUCAȚIONALE
JUDEŢENE/NAȚIONALE/INTERNAȚIONALE
1. PRIETENI LA DISTANȚĂ - partener: Centrul
“Europe Direct” Târgoviște
2. JUNIOR ACHIEVEMENT România
3. Pareteneriat Educațional cu Editura ‟PARALELA
45-PITEȘTI
4. Parteneriat Educațional -TEATRUL „ART”,
BUCUREȘTI
5. Parteneriat Educațional -ASOCIAȚIA PRO ARTA,
DEZVOLTARE ȘI CUNOAȘTERE ÎN REȚEAUA
EDU MODDLE ROMÂNIA
6.”CUM SĂ CREŞTEM SĂNĂTOŞI!” – partener
Agenţia Naţională Antidrog, Centrul de Prevenire,
Evaluare şi Consiliere Antidrog Dâmboviţa
7. Parteneriat Educațional Internațional
„ETWINNING”
8. “PROGRAMELE ARTISTICE ÎNTRE
TRADIȚIONAL ȘI MODERN ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR”- partener
Republica Moldova

OFERTA EDUCAȚIONALĂ
AN ȘCOLAR 2017 - 2018
Str. Cpt. Constantinescu nr.2
Târgoviște
Telefon: 0345100279
E-mail: gradinita1tgv@yahoo.com
www.grădiniţa1târgovişte.ro

VIZIUNEA
Grădiniţa este căldură, lumină şi izvor de armonie
pentru toţi cei care îi trec pragul.
Grădinița nr.1 Târgoviște oferă tuturor copiilor o lume
a copilăriei, o lume în care toţi copiii se vor putea
bucura de anii copilăriei – un timp al jocului şi al
învăţării, când copiii sunt iubiţi, respectaţi, când
drepturile le sunt promovate şi protejate, fără nici un
fel de discriminare, când siguranţa şi bunăstarea lor
sunt considerate primordiale şi când se pot dezvolta în
sănătate, pace şi demnitate.

MISIUNEA
GRĂDINIŢA NR.1 TÂRGOVIŞTE ARE ÎN VEDERE:

•

•
•
•

•

Asigurarea unui act educaţional de performanţă,
care să contribuie la formarea unei personalităţi
autonome şi creative, la formarea unor copii
sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, cooperanţi care
să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la
orice situaţie în viaţă.
Acumularea de către copii a tehnicilor de munca
intelectuală şi practica necesară instruirii şi
autoinstruirii pe durata întregii vieţi.
Însuşirea cunoştinţelor specifice, a valorilor
naţionale şi universale.
Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor
şi libertăţilor fundamentale ale omului, al
demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber
de opinii.
Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se
face într-un mediu sigur, într-o formare personală
permanentă.

O GRĂDINIŢĂ ETALON
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREŞCOLAR ROMÂNESC

SPAȚII ADMINISTRATIVE:birou
director, cabinet medical, contabilitate,
administrație, bucătărie, spălătorie, călcătorie

O GRĂDINIŢĂ
CE RĂSPUNDE TUTUROR
CERINŢELOR

O GRĂDINIŢĂ
CE ŞI-A CÂŞTIGAT
UN BINEMERITAT
PRESTIGIU

CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII\

Dotările optime, condiţiile adecvate,
ambianţa generală ce denotă o igienă
impecabilă şi un deosebit simţ practic
şi estetic constituie prima carte de
vizită pentru cei nou veniţi.

BAZA MATERIALĂ
- 8 săli de grupă ale căror spaţii educaţionale
sunt amenajate cu mobilier modern, conform
alternativei educaționale Step by Step
Material didactic, jucării, jocuri, aparatură
audio-video;
Fond de carte pentru copii;
Aparatură electronică modernă:
videoproiector, xerox, scanner, imprimantă,
fax, calculatoare;
SPAȚII AUXILIARE: bibliotecă, holuri,
grupuri sanitare

• un climat de destindere dar şi de competiţie
benefic dezvoltării individuale a copiilor;
• performanţe recunoscute privind educaţia
preşcolară de-a lungul generaţiilor;
• un colectiv de cadre didactice capabile de o
prestaţie pedagogică ce răspund celor mai
înalte exigenţe la nivel de învăţământ
românesc în raport cu noile cerinţe ale
învăţământului european;
• flexibilitate şi creativitate în proiectarea
didactică;
• o grădiniţa unde copilul învaţă să respecte
munca jucându-se;
• o grădiniţă unde există preocupare pentru
securitatea fizică şi psihică a copiilor.

- ENGLISH, MY LOVE!
- LET S PLAY WITH ENGLISH!
- PALETA CULORILOR!
- BANUL MUNCIT...DE LA JOC LA
EDUCAȚIE FINANCIARĂ!
- DANS, MIŞCARE, ÎNCÂNTARE!
ACTIVITĂŢI EXTRAȘCOLARE ȘI
EXTRACURRICULARE:
• concursuri artistice şi sportive;
• plimbări, vizite, excursii;
• spectacole pentru copii.

