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HAIDEȚI ALĂTURI DE NOI ÎN ÎMPĂRĂȚIA COPIILOR ! 

 

♥ Viziunea grădiniței 

Grădiniţa ALEODOR va funcţiona cu scopul formării unor personalităţi echilibrate, puternice, autonome, creative, demne, integre, 

devenind astfel cetăţeni care să aducă cinste ţării noastre,România. 

 

♥ Misiunea grădiniţei 

-să presteze o activitate calitativă  

-să depună toate eforturile pentru dobândirea unei imagini pozitive, devenind una dintre cele mai bune instituţii de învăţamânt preşcolar 

-să asigure condiţiile optime pentru stimularea dezvoltării afective, morale, intelectuale, fizice, spirituale a copiilor în cadrul unei atmosfere 

de dragoste, a unui climat de căldură şi siguranţă afectivă 

-să pregătească copiii pentru integrarea cu succes în şcoală şi pentru provocările ulterioare ale vieţii. 

-să atragă şi să motiveze părinţii pentru a deveni parteneri în realizarea eficientă şi de calitate a actului educaţional 

-să promoveze deschidere faţă de diverse organizaţii, instituţii (materializată în vizite, parteneriate, schimburi culturale) în vederea 

îmbunătăţirii actului educaţional, a îmbogăţirii personalităţii copiilor 
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♥ Motivaţia grădiniţei ALEODOR nu este competiţia cu grădiniţele publice sau private, ci atingerea excelenţei în curriculum, 

dezvoltarea şi maturitatea fizică, socială, emoţională şi motivaţională oferind copiilor “spaţiu şi timp pentru a creşte”. 

 

♥ Resurse umane:  

 Grădiniţa “Aleodor”, formată din personalul didactic (directorul și cadrele didactice de la grupe) și nedidactic, este specializată pentru 

a lucra cu copiii preșcolari și este definită prin profesionalism, seriozitate. Calitatea personalului din gradinită este data de pregătirea 

profesională, participarea şi punerea in practica a cunoştinţelor acumulate la diferite cursuri de perfectionare  

 

♥ Resurse materiale:  

Spaţiul educativ este luminos, vast şi modern amenajat, dotat, care facilitează creșterea și dezvoltarea armonioasă a copiilor.  

 

♥ Grădiniţa ALEODOR utilizează în desfăşurarea procesului instructiv- educativ, curriculum-ul naţional pentru învăţământul 

preşcolar, prezentat în documentele naţionale probate de Ministerul Educației. Acesta include programa şi planul de învăţământ pentru 

învăţământul preşcolar pe fiecare nivel de vârstă, aşa cum este prezentat în Curriculumul pentru învăţământul preşcolar (2019) 

 

♥ În anul școlar 2022-2023 grădinița noastră are 4 grupe de copii: 

 ♥ Grupa Mickey Mouse A – grupa mică  

♥ Grupa Mickey Mouse B – grupa mică  

♥ Grupa Mămăruțelor – grupa mijlocie 

http://www.gradinita-aleodor.ro/
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♥ Grupa Steluțelor – grupa mare  

 

♥ GRĂDINIȚA VA FUNCȚIONA ÎN INTERVALUL 7:30 – 17:30 , DUPĂ  PROGRAMUL:  

 

LUNI-VINERI  

Program normal 

(7:30 AM – 1:30 PM) 

 7:30 - 9:00 - Primirea copiilor în grădiniţă 

 9:00 - 9:30 - Servirea micului dejun 

 9:30 - 11:30 - Program educativ şi adiţional de 2 ori pe săptămână alternativ înot. 

 11:30-12:00 - Servirea gustării de fructe (fresh) 

 12:00-12:30 - Activităţi în aer liber (în curte) sau activităţi educative complementare, în funcţie de starea vremii 

 12:30-13:00 - Servirea prânzului 

 13:00-13:30 - Pregătirea pentru plecare 

 

 

 

 

 

http://www.gradinita-aleodor.ro/
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Program prelungit 

(7:30 – 17:30) 

 7:30 - 9:00 - Primirea copiilor în grădiniţă 

 9:00 - 9:30 - Servirea micului dejun 

 9:30 - 11:30 - Program educativ şi adiţional de 2 ori pe săptămână alternativ înot 

 11:30 - 12:00 - Servirea gustării de fructe (fresh) 

 12:00 - 12:30 - Activităţi în aer liber(în curte) sau activităţi educative complementare, în funcţie de starea vremii 

 12:30 - 13:00 - Servirea prânzului 

 13:00 - 13:30 - Rutină(baie,spălat pe mâini,pregătire pentru somn) 

 13:30 - 15:30 - Odihnă 

 15:30 - 16:00 - Gustare după odihnă 

 16:00 - 17:30 - Activităţi în aer liber (în curte) sau activităţi educative complementare, în funcţie de starea vremii 

 17:30 - Închiderea programului 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.gradinita-aleodor.ro/
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♥ Vă oferim:                                                                                                  

- limba engleză 

- limba germană 

- dans modern  

- iniţiere tenis  

- înot 

- joc și mișcare  

 Componenta de bază a proiectării curriculare a grădiniţei este focalizarea activităţilor instructiv-educative pe dezvoltarea aptitudinilor, 

competenţelor, deprinderilor acţionale, pe dezvoltarea laturii sociale şi spirituale a personalităţii copiilor, mai mult decât pe acumularea de 

cunoştinţe. În proiectarea curriculară se pune accent pe imprimarea valorilor, principiilor şi standardelor morale în persona litatea copilului, ca 

suport al deciziilor, acţiunilor şi comportamentelor sale.  

Caracteristicile curriculumului :  

- proiectarea în conformitate cu idealul educaţional al şcolii europene 

- repectarea particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor  

http://www.gradinita-aleodor.ro/
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- adaptarea proiectării la ritmul propriu de dezvoltare al copilului, la nevoile specifice şi speciale, individuale.  

- proiectarea în funcţie de finalităţile prevăzute 

- atingerea standardelor de performanta aferente fiecarui nivel de varsta 

   În proiectarea curriculară sunt luate în considerare două aspecte importante :  

 1.Proiectarea jocurilor şi activităţilor în conformitate cu curriculum-ul nou. 

2.Amenajarea spaţiului educativ al grădiniţei şi al fiecărei săli de grupă , ţinând seama de:   

   - particularităţile colectivului de copii al grupei respective 

             - stilul personal al educatoarei 

                        - cerintele metodologiei de aplicare a noului curriculum 

 Aceste două aspecte urmăresc orientarea spre formarea de deprinderi şi compe- 

tenţe în vederea integrării optime a copilului în şcoală şi comunitate. 

 

 

♥  Planificarea și proiectarea opționalului are ca scop dobândirea de către copii a unor cunoștințe, comportamente și atitudini corecte de 

protecție a vieții lor în lumea înconjuratoare.  

Astfel, în anul școlar 2022-2023, unitatea noastră va desfășura următoarele activități opționale: 

   

♥ Grupa mare –  Tărâmul poveștilor  

♥ Grupa mijlocie -  Învățăm să ne comportăm 

♥ Grupa mică – Micii creatori   

♥ Grupa mică – Mămăruțele artiste 

 

http://www.gradinita-aleodor.ro/
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♥   Punctele de plecare (premisele) ale curriculumului pe baza cărora se formează competențele-cheie, la nivel preșcolar, se realizează pe baza 

cunoștințelor, deprinderilor și atitudinilor manifestate pe cele cinci domenii de dezvoltare:  

A. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE  

B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ  

C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI FAȚĂ DE ÎNVĂŢARE  

D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ŞI A PREMISELOR CITIRII ŞI SCRIERII 

 E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMI 

 

 
♥ CEEA CE OFERIM ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

 

 Serviciile educaţionale oferite de grădiniţa noastră se adresează următorilor beneficiari:  

 

- Beneficiari primari: preşcolarii; 

 

 - Beneficiari secundari: familiile preşcolarilor; 

 

 - Beneficiari terţiari: comunitatea locală 
 

 

 

 

 

http://www.gradinita-aleodor.ro/
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NR. 
CRT. 

OPŢIONALE RESURSE UMANE RESURSE DE TIMP RESURSE FINANCIARE ŞI 
MATERIALE 

1. Lb.engleză - grupa nivel 2-3 ani, 4-5 ani si 5-6 

ani 

 

 

 

intensiv 

( activităţi zilnice ) 

 

- taxă inclusă în contribuţia lunară a 
părinţilor 
- manuale, cărţi, fişe, softuri 
educaţionale, CD-uri, DVD-uri, alte 
mijloace didactice 
- loc de desfăşurare –  la grădiniţă 

2. Lb. germană - grupa nivel 2-3 ani, 4-5 ani și 5-6 

ani  
intensiv 

( activităţi zilnice ) 

 

- taxă inclusă în contribuţia lunară a 
părinţilor 
- manuale, cărţi, fişe, softuri 
educaţionale, CD-uri, DVD-uri, alte 
mijloace didactice 
- loc de desfăşurare –  la grădiniţă 

   3. Joc și mișcare -grupa nivel 2-3 ani, 4-5ani și 5-6 

ani 

 

- cu profesor de specialitate 

 

1 x 30 min săptămânal  

sau 

1x 40 min săptămânal 

( în funcţie de nivel ) 

 

-taxă inclusă în contribuţia lunară  a 
părinţilor 

-loc de desfăşurare în sălile de 
grupă 
- CD-uri, aparatură   

audio,mingi,cercuri, 
jaloane,baloane 

     4. 
 
 
 

Înot - copiii grupelor de nivel 2-3 ani, 4-5 

ani, 5-6 ani  

- cu profesor de specialitate 

 

 

2x 1 oră săptămânal 

 

-taxă neinclusă în contribuţia 
lunară a  părinţilor  
( stabilit de antrenor ) 
- loc de desfăşurare – Piscina 
Hotelului Maxim din Oradea 

    
 

 

 

Dans modern 

 

- copiii grupelor de nivel 2-3 ani, 4-5 

ani şi 5-6 ani ai căror părinţi optează 

 

2x 1/2 oră săptămânal 

 ( în funcţie de nivel ) 

 
-taxă neinclusă în contribuţia 
lunară a părinţilor (stabilit de 

http://www.gradinita-aleodor.ro/
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5. pentru acest opţional 

 

- cu profesor de specialitate 

 

profesor) 
- CD-uri, laptop, boxă, boxă 
portabilă, cablu auxiliar, aparatură 
audio 
- loc de   desfăşurare: la grădiniţă 
 

6.  Inițiere tenis  - copiii grupelor de nivel 4-5 ani şi 

5-6 ani ai căror părinţi optează 

pentru acest opţional 

2x 1 oră săptămânal - taxă neinclusă în contribuția 
lunară a părinților (stabilit de 
antrenor) 
- loc de antrenament: teren de tenis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gradinita-aleodor.ro/
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ALTE SERVICII OFERITE COPIILOR DE CĂTRE 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ALEODOR: 

 
NR. 

CRT. 
SERVICII RESURSE UMANE RESURSE DE TIMP RESURSE FINANCIARE ŞI 

MATERIALE 

1. Asistenţă medicală 

 

 

 

 

 

-toţi copiii care frecventează 

grădiniţa 

 

- medic pediatru 

- săptămânal 

 

 

 

 

- taxă inclusă în contribuţia 
lunară a părinţilor 
- loc de desfăşurare-cabinetul 
medical 

2. Teatru de păpuşi la 

grădiniţă 

- copiii  participă la grădiniţă la 

piese de teatru specifice vârstei 

- personalul teatrului este 

calificat 

- o dată pe lună sau o dată 

la două luni 

 

 

 

 

- taxă   neinclusă  în  

contribuţia lunară a părinţilor 

-CD-uri,costume, personaje, 

aparatură   audio 

  -   loc de desfăşurare –  la 

grădiniţă 
 

3. Concursuri de 

cunoştinţe generale 

diverse 

(Amintiri din 

copilărie/Discovery/ 

SuperPiticot/ 

EuroPreşcolarul etc.) 

- copiii grupelor de nivel  4-5 ani 

şi 5-6 ani ai căror părinţi optează 

pentru concursuri 

-educatoarele/comisia de 

organizare a concursurilor și 

competițiilor sportive din 

grădiniţă 

- o dată la câteva luni - taxă   neinclusă  în  

contribuţia lunară a părinţilor 

- fişe de concurs, reviste, 

diplome, medalii 

   -  loc de desfăşurare –  la 

grădiniţă 

 

 

http://www.gradinita-aleodor.ro/
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♥ Parteneriate și proiecte în care Grădinița cu Program Prelungit “Aleodor” va fi implicată, în calitate de beneficiar sau partener, 

în anul școlar 2022-2023:  

 

 

♥ Parteneriat cu Biblioteca Universității din Oradea – Și cei mici fac lucruri mari!  

 

♥ Parteneriat cu Școala Gimnazială Szacsvay Imre Oradea 

 

♥ Parteneriat cu Liceul Teoretic German Friedrich Schiller Oradea  

 

 ♥ ACORDURI DE PARTENERIAT CU UNITATILE DE INVATAMANT PARTENERE IN CADRUL PROIECTELOR 

EDUCATIVE DESFASURATE PÂNĂ ACUM DE UNITATEA NOASTRA SI CUPRINSE IN CALENDARUL ACTIVITATILOR 

EDUCATIVE EXTRACURRICULARE/EXTRAȘCOLARE DESFASURATE LA NIVEL JUDETEAN,INTER JUDETEAN,NATIONAL  

 

♥ Proiect Național Ascultă 5 minute de muzică clasică  

 

♥ Continuarea cu Ediția a II –a a Proiectului Educativ Inițiat Mânuțele unite spun: Stop bullying!  

 

 

 

 

♥ Activitățile extrșcolare și extracurriculare  

 
Grădinița cu Program Prelungit “Aleodor” oferă o atenție sporită activităților extrașcolare și extracurriculare, prin:  

 

- Vizionare spectacole de teatru, circ și spectacole  pentru copii;  

- Vizite la muzee, , gradina zoologică; 

 - Plimbari în aer liber, excursii;  

- Organizare de întâlniri cu părinții  cu diferite ocazii (Crăciun, Ziua Mamei, 1 Iunie, sfârsit de an școlar);  

- Participarea la concursuri la nivel local si national  

http://www.gradinita-aleodor.ro/
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- Implicarea in diferite proiecte si parteneriate  

- Aniversari 

 

 

 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE/ EXTRAŞCOLARE AN ŞCOLAR: 

2022-2023 

 

 

NR 

CRT. 

ACTIVITATEA  DATA/PERIOADA LOCUL 

DESFĂȘURĂRII 

PARTICIPANȚI 

1. La mulți ani, Oradea! – ziua orașului 

Oradea 

Octombrie Vizităm orașul nostru – 

Centrul Oradiei 

Copiii  din Grupa Mickey Mouse B 

Copiii  din Grupa Mămăruțelor  

Copiii din Grupa Steluțelor  

 Cadrele didactice din unitate   

 

2. Carnavalul toamnei - expoziție Octombrie  Grădiniță 

 Biblioteca Universității 

din Oradea 

Copiii  din Grupa Mickey Mouse A 

Copiii  din Grupa Mickey Mouse B 

Copiii  din Grupa Mămăruțelor  

Copiii din Grupa Steluțelor  

Cadrele didactice din unitate   

Angajați ai Bibliotecii Universității 

3. Teatru de păpuși – Teatrul Piticot  Noiembrie  Grădiniță Copiii  din Grupa Mickey Mouse A 

Copiii  din Grupa Mickey Mouse B 

Copiii  din Grupa Mămăruțelor  

Copiii din Grupa Steluțelor  

Cadrele didactice din unitate 

http://www.gradinita-aleodor.ro/
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Actori din cadrul Teatrului Piticot 

Arad  

4. Mândru că sunt român! La mulți ani, 

România! – activități cultural-artistice -

paradă  

Decembrie  Grădiniță 

Centrul orașului 

Copiii  din Grupa Mickey Mouse A 

Copiii  din Grupa Mickey Mouse B 

Copiii  din Grupa Mămăruțelor  

Copiii din Grupa Steluțelor  

Părinți  

 

5. Magia sărbătorilor de iarnă – colindat, 

activități caritabile 

Decembrie  Grădiniță 

Centrul Orizont  

Biblioteca Univ Oradea 

Biblioteca Județeană 

Oradea 

 

Copiii  din Grupa Mickey Mouse A 

Copiii  din Grupa Mickey Mouse B 

Copiii  din Grupa Mămăruțelor  

Copiii din Grupa Steluțelor  

Cadrele didactice din unitate 

Părinți 

6. Clipe magice! – întâlniri specifice 

sărbătorii Crăciunului  

Decembrie Grădiniță/ Spații de 

joacă/ Locuri special 

amenajate 

Copiii  din Grupa Mickey Mouse A 

Copiii  din Grupa Mickey Mouse B 

Copiii  din Grupa Mămăruțelor  

Copiii din Grupa Steluțelor  

Cadrele didactice din unitate 

Părinți 

7. Zâmbiți, vă rog! – ședință foto  Decembrie Grădiniță Copiii  din Grupa Mickey Mouse A 

Copiii  din Grupa Mickey Mouse B 

Copiii  din Grupa Mămăruțelor  

Copiii din Grupa Steluțelor  

Părinți 

Fotografi 

8. Clubul de lectură  Februarie Biblioteca Județeană 

Gheorghe Șincai Oradea 

Copiii  din Grupa Mickey Mouse B 

Copiii  din Grupa Mămăruțelor  

Copiii din Grupa Steluțelor  

Angajați ai Bibliotecii Județene 
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Oradea 

9. E ziua ta, iubită mamă! – program 

artistic de ziua mamei  

Martie  Grădiniță Copiii  din Grupa Mickey Mouse A 

Copiii  din Grupa Mickey Mouse B 

Copiii  din Grupa Mămăruțelor  

Copiii din Grupa Steluțelor  

Părinți  

Cadre didactice 

10. Mărțișoare și inimioare pentru mame 

speciale!  

Martie  Biblioteca Univ Oradea Copii  

Cadre didactice  

Angajați ai Bibliotecii 

11. Școala Altfel! – program special alocat  Aprilie  Grădiniță, Zoo, Muzee, 

Parcuri, Expoziții, 

Trasee, Plimbări cu 

mijloacele de transport, 

Zone învecinate 

grădiniței 

Copiii  din Grupa Mickey Mouse A 

Copiii  din Grupa Mickey Mouse B 

Copiii  din Grupa Mămăruțelor  

Copiii din Grupa Steluțelor  

Cadre didactice 

Angajați ai instituțiilor publice 

12. Săptămâna Verde-  Îngrijim și iubim 

natura! – activități de îngrijire, curățare 

natură, ecologie 

Aprilie  Grădiniță, parcuri, 

păduri 

Copiii  din Grupa Mickey Mouse A 

Copiii  din Grupa Mickey Mouse B 

Copiii  din Grupa Mămăruțelor  

Copiii din Grupa Steluțelor  

Cadre didactice 

 

13. 9 Mai  - Ziua Europei – mape tematice, 

lucrări, expoziții, panouri 

Mai  Grădiniță 

 

Copiii  din Grupa Mickey Mouse A 

Copiii  din Grupa Mickey Mouse B 

Copiii  din Grupa Mămăruțelor  

Copiii din Grupa Steluțelor  

Cadre didactice 
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14. La mulți ani, scumpă copilărie! – Ziua 

Internațională a copiilor - petrecere 

 Iunie Grădiniță/Spații de joacă  Copiii  din Grupa Mickey Mouse A 

Copiii  din Grupa Mickey Mouse B 

Copiii  din Grupa Mămăruțelor  

Copiii din Grupa Steluțelor  

Cadre didactice 

15. Bun rămas, iubită grădiniță! – întâlnire 

cu părinții  

Iunie Localuri îchiriate/ Spații 

de joacă 

Copiii  din Grupa Mickey Mouse A 

Copiii  din Grupa Mickey Mouse B 

Copiii  din Grupa Mămăruțelor  

Copiii din Grupa Steluțelor  

Cadre didactice  

Părinți 
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MODALITĂŢI DE PROMOVARE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A GRĂDINIȚEI CU PROGRAM 

PRELUNGIT “ALEODOR” 

 
 Pentru cunoaşterea în comunitate a ofertei educaţionale a Grădiniței cu program prelungit “Aleodor”, propunem următoarea strategie: 

 

a. Informarea publicului cu privire la activitatea grădiniţei; 

 b. Informarea părinţilor cu privire la specificul grădiniţei şi la opţiunile de studiu (oferta educaţională) din cadrul acestei grădiniţe.  

 

 

Strategii: 

 • promovarea indirectă, prin intermediul Internetului (site ul și pagina grădiniței) , pliante; 

 • promovarea directă, în locurile publice de joacă pentru copii (parcuri, spații de joacă), prin participarea la diverse manifestații locale, 

județene sau naționale, din sfera educației pentru preșcolari 

 

 

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG ÎN ÎMPĂRĂȚIA COPIILOR! 
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