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VIZIUNEA GRADINITEI NOASTRE 

„Inventand mereu, copilul se inventeaza cate putin pe sine.” 

(Pierre Legrande) 

Proiectul gradinitei noastre porneste de la modelul educatiei personalizate care sustine  
aptitudinile si potentialul fiecarui copil.  Activitatea noastra se concentreaza pe nevoile multiple ale 
copilului, tinand cont de sanatate, nutritie, educatie, stimulare psihosociala corespunzatoare si de 
rolul mediului in care acesta traieste. Invatarea unei limbi straine (LIMBA GERMANA)de la o 
varsta frageda asigura o mai usoara adaptare a copiilor la cerintele actuale, acestia fiind capabili sa 
comute cu usurinta dintr-o limba intt-alta. 

 

 

  

 

 Grădiniţa noastra este o institutie de educatie ce sprijina copiii prescolari in a se dezvolta armonios, 

pregatindu-i sa abordeze cu succes invatarea de baza la scoala. Asigura servicii educaţionale moderne şi de 

calitate într-un mediu atractiv, stimulativ şi profesionist, un  mediu care pune în prim plan valorile 

democratice (acceptare, toleranţă, respectarea diversităţii), prin dezvoltarea abilităţilor lor sociale, dezvoltare 

cognitivă şi emoţională, în deplină concordanţă cu promovarea principiilor individualităţii şi cooperării. 

              Orice copil e un miracol ce trebuie ocrotit, sprijinit si indrumat spre o viata implinita! 

           Ne bucuram alaturi de parinti de fiecare progres facut si ii incurajam pe copii sa persevereze, sa 

indrazneasca sa spere si sa viseze! 

 

 



 
Str. G-ral Ioan Culcer Nr.49 

București , sectorul 6 

Grădiniţa „Marchengarten” 
           Str. G-ral Ioan Culcer, nr. 49, sectorul 6 

 

 

MISIUNEA 

 

          Gradinita Marchengarten: 

• si asuma misiunea de a cultiva capacitati emotionale, care sa intareasca vointa copilului, tinand cont 
de nevoile afective ale acestuia; 

• este o institutie de educatie care ofera sprijin educativ pentru copii si parinti; 

• este terenul unor relatii educative in care, fiecare beneficiar (parinte, copil, educator) are de invatat si 
trebuie sa se simta valorificat si important; 

• favorizeaza integrarea si adaptarea cu success la viata scolara si sociala a copiilor prescolari; 

• asigura dezvoltarea fizica armonioasa a celor mici, intrucat dispune de un spatiu modern si un loc de 
joaca atractiv. 

VALORI: 

• Profesionalism                   

• Flexibilitate                        

• Responsabilitate                 

• Abordare ştiinţifică 

• Colaborare 

• Transparenta 

• Credibilitate 
 
 
 „Copilaria nu este o intrecere pentru a vedea cine stie  
mai bine sa scrie , sa citeasca, sa socoteasca. 
   Copilaria este o mica fereastra in timp pentru a invata  
si a modela mintea fiecarui copil , in ritmul sau.” 
                                       Hrisostom Filipescu 
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OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ 

    Orice copil caruia i se asigura conditii normale in fiecare stadiu al dezvoltarii sale, va deveni un adult cu o 

minte agera si un caracter integru. De aceea, programul Gradinitei „Marchengarten” se adreseaza tuturor 

aspectelor de dezvoltare fizica si psihica, increderea in sine, intelegerea propriei personalitati, capacitatea de a 

exprima gandurile si sentimentele si de a-si controla impulsurile, capacitatea intelectuala, competenta 

lingvistica si a relatiilor sociale, capacitatea de interactiune cu altii.  

Elemente legate de structura organizationala a unitatii: 

Resurse materiale: 

 GrădiniţaMarchengarten deţine un spaţiu inchiriat amenajat în conformitate cu cerinţele educaţionale 

şi sanitare în vigoare pentru desfăşurarea activităţilor aferente.  

             Se regăsesc în incita unităţii următoarele spaţii amenajate: 
 

� 5 săli de grupă  
� o sală de mese  
� o bucătărie proprie 
� un spaţiu destinat prepararii preliminare a alimentelor; 
� un spatiu destinat depozitarii materialelor de igiena 
� un  vestiar pentru personalul angajat 
� un spatiu pentru vestiarele copiilor 
� un birou director 
� 5 grupuri sanitare (1 pentru adulti si 4 pentru copii) 
� un cabinet medical 
� o sala de gimnastica+cabinet de consiliere psihopedagogica 
� un spatiu pentru relaxare/joc 
� un loc de joaca frumos amenaj 
� un punct de documentare dotat cu multe carti de specialitate,  

carti pentru copii, DVD-uri, softuri educationale. 
 

Spaţiile amenajate pentru desfăşurarea activităţilor didactice sunt dotate cu aparatură multimedia şi 

conexiune la internet şi mobilier adecvat particularităţilor de vârstă. Materialul didactic existent şi auxiliarele 

curriculare utilizate satisfac normativele de dotare şi poartă avizul Ministerului Educaţiei Nationale  

Resurse  umane: 
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 Buna funcţionare a grădiniţei este asigurată de personal calificat, cu un ridicat nivel profesional şi 

comportamental: 

� 1 manager 
� 1 director  
� 5 profesori pentru invatamantul prescolar 
� 2 profesori limba germana 
� 1 administrator de patrimoniu 
� 1 asistenta medicala 
� 1 medic pediatru cu contract de colaborare 
� 1 consilier scolar cu contract de colaborare 
� 1 profesor logoped cu contract de colaborare 
� 1 bucătar  
� 2 îngrijitoare copii  
� 4 ingrijitoare curatenie 
� 1 educator specializat 
� 1 contabil cu contract de colaborare 
� 2 soferi 

Activitati  curriculare  

Planul de invatamant are o structura pe doua niveluri de varsta:  

 Nivelul I : 3-5 ani, cu accent pe socializare. 

 Nivelul al II-lea: 5-6 ani, cu accent pe pregatirea pentru scoala. 

      Activitatile educative din Gradinita Marchengarten vor fi cele prevazute de „Curriculum pentru 
educatie timpurie”,document oficial, intocmit de M.E.C, aprobat  prin OMEN 4694/2019. Conform 

acestuia, o zi de gradinita, va cuprinde:  

1. Activitati pe domenii experientiale: 

• Domeniul estetic si creativ; 

• Domeniul om si societate; 

• Domeniul limba si comunicare; 

• Domeniul stiinte; 

• Domeniul psiho-motric. 
 

2. Jocuri si activitati alese 
 

3. Activitati de dezvoltare personala 
 

4. Activitati optionale: 

• Limba  germana INTENSIV; 

• Dezvoltare personala si inteligenta emotionala; 

• Logik und Deskpiele; 

• Dans sportiv; 
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• Pictura si modelaj; 

• Art&Craft; 

• Sah; logopedie 

• Cursuri de pian; 

• Robotica; STEM 
 

 Activităţi  extracurriculare: 

• Vizite la muzee, Gradina botanica, Gradina zoologica, Oraselul Cunoasterii; 

• Vizionare de spectacole de  teatru, circ, operetă; 

• Serbări şcolare, Laternenfest, Karneval; 

• Excursii şi tabere tematice in limba romana si in limba germana. 

• Cconcursul „Piticot”, Festivalul „DO-RE-MI” 

• Sarbatorirea Zilei Nationale a Romaniei, a Micii Uniri, a Zilei de nastere a lui Eminescu; 

• Ziua Portilor Deschise, Ziua Internationala a Copilului 

Parteneriate: 

• Gradinita Nr.1, Bragadiru; 
• Gradinita „Smiley Kindergarten”-Bucuresti 
• Gradinita cu program prelungit nr.4-Alexandria 
• Liceul Teoretic „Ion Barbu”-Bucuresti; 
• Colegiul National „Dinu Lipatti”-Bucuresti; 
• Scoala Nr.1 Marzanesti, jud. Teleorman; 
• Tetrul „Tandarica”; 
• Teatrul „Ion Creanga”; 
• Muzeul Satului-Bucuresti 
• DGPMB-Serviciul Siguranta Scolara 

 Programe, proiecte educationale 

• „Pas cu pas spre viata de scolar”-Liceul Teoretic „Ion Barbu” 
• „ Sa invatam sa mancam sanatos!”-cabinetul medical din gradinta 
• „ Alege respectul in locul hartuirii”- consilier Anda Bacanu 
• „ Prieteni la un click distanta” –Scoala Nr.1 Marzanesti; 
• „Papusi din darurile Toamnei”-Gradinita „Smiley Kindergarten”-Bucuresti; 
• „Vreau sa cant si eu! ”-Colegiul National „Dinu Lipatti”; 
• „ Pe ulitele Muzeului Satului”- Muzeul Satului Bucuresti; 
• „ATENTIE  la NEATENTIE!” – DGPMB, Serviciul Siguranta Scolara 
• „Pastram traditiile zonei!”- Gradinita Nr.1, Bragadiru 
• „Suflet de copil”-Gradinita cu program prelungit nr.4, Alexandria 
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DATE DE CONTACT: 

• Telefon 0744378796 

• gradinitamarchengarten@yahoo.ro 

• Str.G-ral Ioan Culcer Nr.49, sector 6 




