
PROGRAMUL ZILNIC  

 

REPER ORAR ACTIVITĂŢI 

7,30 - 8,30 Sosirea copiilor în grădiniţă. Activităţi ale 
dimineţii (jocuri silenţioase). 

8,30 - 9,00 Micul dejun. 

9,00 - 9,15 Întâlnirea de dimineaţă –copiii îşi aleg 
primele activităţi ale zilei. Educatoarea 

discută despre activităţile speciale ale 

zilei şi despre materialele de care e 
nevoie, copiii alegându-şi centru de 

activitate unde vor să lucreze. Copiii 

vorbesc între ei despre ştirile şi 

evenimentele zilei. 

9,15 - 10,15 Activitatea în centre. Copiii încep să 

lucreze la centrul de activitate pe care şi 
l-au ales şi, dacă termina ce şi-au propus 

pot trece la um alt centru de activitate. 

10,15 - 11,00 Activitate de grup: muzică, dans, lectură 

poveştilor, experimentarea limbajului, 

opţional. 

11,00 – 11,30/12,00 Jocul în era liber: jocuri 

sportive(căţăratul, alunecatul pe tobogan, 

sărituri), jocuri distractive, jocuri de 
mişcare, lucrul la masa cu nisip. 

11,30/12,00 – 

12,00/12,30 

Copiii se spală pe mâini şi servesc masa 
de prânz. 

12,30-13,00 Plecarea copiilor acasă.  

13,00 - 15,00 Somnul sau odihna de după-amiaza 

15,00 - 15,15 Gustare  

15,15 - 16,00 Activitate în centre-copii pot lucra la 

proiectul început dimineaţa 

Activităţi de grup (se discută activităţile 

zilei, se joacă diverse jocuri, se cântă, se 

ascultă poveşti) 

16,00  Plecarea copiilor acasă. 

16,00-17,00 Igienizarea sălilior de grupă 

 

ADRESA/DATE DE CONTACT: Str. Cpt. 

Constantinescu nr.2, Târgoviște, Dâmbovița 

Telefon: 0345100279  

E-mail: office@gradinita1targoviste.ro 

Web: www.gradinita1targoviste.ro 

 

PARTENERIATE EDUCAȚIONALE 

LOCALE 

 

➢ ”EU și UE”- Centrul Europe Direct 

Târgoviște; 

➢ ”Sănătate prin educație” – Crucea 

Roșie Dâmbovița 

➢ ”Împreună pentru sănătatea copiilor” 

– D.S.P. Dâmbovița;  

➢ "Micul creștin"- Biserica Albă, 

Târgoviște;  

➢ ”Pompierii în acțiune!” – I.G.S.U 

”Basarab I”- Dâmbovița; 

➢ “De la inimă la inimă, toți suntem 

copii!” – Școala Specială Târgoviște. 

➢ ”Să citim pentru mileniul III” – 

Biblioteca Județeană ”I.H. Rădulescu”  

➢ ”Azi preșcolari, mâine școlari” – 

Școala Gimazială ”I. Al. Brătescu-

Voinești” Târgoviște 

➢ ”Zâmbet de copil” – DentAll 4 U  

 

PARTENERIATE EDUCAȚIONALE    

NAȚIONALE/INTERNAȚIONALE 

 

➢ ”Tradițiile, o punte între generații”- 

Complexul Muzeal Moldova, Iași; 

➢ ”Mesagerii prieteniei- educație pentru 

secolul XXI” Chișinău,  Republica 

Moldova 

➢ ”În lumea mare a celor mici...și noi 

avem drepturi!” – Salvați Copiii 

➢ Parteneriat educațional internațional 

eTWINNING 

➢ Programul Erasmus+1 ”MY WORLD 

– YOUR WORLD - OUR WORLD” 

2019-1-UK01-KA229-

061410_201.09.2019-31.08.2021 

➢ Programul Erasmus+ ”INCLUSION 

THROUGH SENSORY 

INTEGRATION” 2020-1-IS01-KA229-

065808_3  

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

AN ȘCOLAR 2021 – 2022 

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM 

PRELUNGIT 

NR.1 TÂRGOVIŞTE 

”STEP-BY-STEP” 

 

VIZIUNEA 

 
Acesta ești tu, copilul! 

Aceasta sunt eu, GRĂDINIȚA, locul unde toți 

respectăm starea ta de bine, interesul superior al 

copilului și bucuria de a învăța! 

Împreună cu familia ta, toți formăm o echipă! 

ECHIPA te va ajuta să-ți dezvolți liber și 

armonios personalitatea, să devii autonom și 

creativ, să-ți împlinești visurile! 

Tu ești PRIMUL ÎN TOATE! 

 

 

MISIUNEA 

 

Misiunea grădiniței noastre este de a 

asigura o educație modernă, complexă și 

completă, de înaltă calitate, copiilor de nivel 

preșcolar, în acord cu valorile și principiile 

Uniunii Europene. 
 

 

 

 

 



 

GRĂDINIŢA NR.1 TÂRGOVIŞTE VA 

AVEA ÎN VEDERE: 

 

➢ Asigurarea unui act educaţional de 

performanţă, care să abordeze 

dezvoltarea holistică a copiilor în 

domenii largi pentru dezvoltare și susține 

relizarea unui echilibrul adecvat între 

învățare și dezvoltarea armonioasă a 

personalității; 

➢ Realizarea demersului didactic printr-o 

abordare integrată a activităţilor, 

multidisciplinară/ interdisciplinară; 

➢ Cunoaşterea, recunoaşterea şi respectarea 

valorilor naţionale şi ale celor europene; 

➢ Jocul este activitatea copilului prin care 

acesta se dezvoltă natural, prin urmare stă 

la baza conceperii activităţilor didactice 

de toate tipurile; 

➢ Educarea copiilor în spiritul respectării 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului, al demnităţii umane şi toleranţei, 

al schimbului liber de opinii. 

➢ Asigurarea accesului egal şi sporit al 

copiilor spre cunoaştere şi acţiune în 

condiţiile unui învăţământ de calitate şi 

securizant. 

 

RESURSE UMANE: 

➢ 1 director 

➢ 15 cadre didactice calificate în alternativa 

educațională Step By Step; 

➢ 8 ajutoare de educatoare cu pregătire medie și 

superioară; 

➢ Consilier psihopedagogic; 

➢ Personal administrativ și sanitar competent; 

➢ Asociația părinților ”Speranţa”. 
 
 
 

 
 

BAZA MATERIALĂ: 

 

➢ 8 săli de grupă ale căror spaţii educaţionale 

sunt amenajate  cu mobilier modern, conform 

alternativei educaționale Step by Step; 

➢ Material didactic modern și variat, jucării, 

jocuri, aparatură audio-video; 

➢ Fond de carte bogat destinat copiilor și de 

specialitate; 

➢ Aparatură electronică modernă:  

videoproiectoare, xerox, scanner, 

imprimante, fax, calculatoare, laptop; 

SPAȚII AUXILIARE: bibliotecă, holuri, 

grupuri sanitare 

      SPAȚII ADMINISTRATIVE:birou director, 

cabinet medical, contabilitate, administrație, 

bucătărie, spălătorie, călcătorie. 

 

 

 

 

 

 

O GRĂDINIŢĂ CARE RĂSPUNDE 

TUTUROR CERINŢELOR! 

 

 

 

CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII 

➢ ”1, 2, 3 – joacă-te de vrei!” 

➢ ”Ne jucăm, desenăm, matematică 

învățăm!” 

➢ ”Banul muncit” 

➢ ”Împreună pentru un viitor mai verde” 

➢ ”Pași mici pentru o planetă verde!” 

 

 

ACTIVITĂŢI  EXTRAȘCOLARE ȘI 

EXTRACURRICULARE: 

 
➢ concursuri naționale și internaționale de 

cunoștințe generale 

➢ concursuri artistice 

şi sportive; 

➢ plimbări, vizite, 

excursii; 

  


