
VIZIUNEA 

 

 

GRĂDINIŢEI CU PROGRAM 

PRELUNGIT „BUCURIA 

COPIILOR” MEDIAŞ 

 

 Viitorul este în mâinile 

noastre.  

Împreună putem construi o 

comunitate pentru fiecare. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MISIUNEA 

 

  

GRĂDINIŢEI CU PROGRAM 

PRELUNGIT „BUCURIA 

COPIILOR” MEDIAŞ 

 

 

Grădiniţa noastră asigură un 

climat socio – afectiv adecvat, 

cooperare şi parteneriat educaţional 

pentru integrarea cu succes în şcoală şi 

în societate a copiilor, promovând 

valori precum:  

 
Bunătatea          Competiţie 

   Unitate               Optimism 

      Cooperare          Parteneriate 

         Unitate                Iniţiativă 

           Respect                Incluziune 

             Identitate             Linişte  

               Adaptare             Onestitate 

                                              Respopnsabilitate 

 

Dezvoltă aptitudinile personale ale 

copiilor pentru descoperirea talentelor 

tinere şi îndeplineşte standardele de 

calitate. 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNSCRIERI LA 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM 

PRELUNGIT „BUCURIA COPIILOR” 

MEDIAŞ 

 

 

Str. Titu Maiorescu nr.10 A 

Loc. Mediaş 

Tel/fax: 0269843460 

e-mail: grad.bucuriacopiilor@yahoo.com 

www.grad.bucuriacopiilor 

 

 

 
 

 

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU 

ANUL ŞCOLAR 2015 - 2016 

 

 

 

 

http://www.grad.bucuriacopiilor/


DESPRE NOI.... 

 

Grădiniţa funcţionează cu nouă 

grupe: o grupă la program 

normal şi opt grupe la program 

prelungit cu predare în limba 

română, germană, maghiară. 

 

Înscrieri se fac la grupa cu 

program normal și grupele cu 

program prelungit cu predare în 

limba română, germană, 

maghiară. 
 

 

Personalul didactic este alcătuit din 19 

cadre didactice. 

 

Personal didactic auxiliar format din: 

contabil şef. 

 

Personal nedidactic format din: 

Bucătar, muncitor intretinere 

Îngrijitoare. 

 

 

 

 
 

VĂ OFERIM ÎN ANUL ŞCOLAR 

2014 – 2015: 

 

OPŢIONAL  

 

“Micii ecologişti” 

“Lumea minunată a operelor literare 

pentru copii” 

“Viaţa – cel mai frumos dar!” 

“Clubul Curioşilor”  

“Dansuri” (româneşti, germane, 

maghiare) 

“Tradiţii şi obiceiuri” 

“Mese vilag, csoda vilag” 

“Tărâmul Zânelor” 

 

ACTIVITĂŢI 

EXTRACURRICULARE 

 

Lunar teatru în limba română, limba 

germană şi limba maghiară. 

Săptămânal “Engleza distractivă” 

 

ACTIVITĂŢI 

EXTRAŞCOLARE 

 

Cercul de dans modern 

 

PROGRAM SPECIFIC ÎN  

CENTRUL DE DOCUMENTARE 

SI INFORMARE 

CABINETUL DE CONSILIERE 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM 

PRELUNGIT „BUCURIA COPIILOR” 

MEDIAŞ 

promovează şi stimulează dezvoltarea 

intelectuală, afectivă, socială şi fizică a fiecărui 

copil în parte şi are în vedere atingerea 

următoarelor finalităţi ale educaţiei timpurii 

(de la naştere la 6 ani): 

· Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a 

personalităţii copilului, în funcţie de ritmul 

propriu şi de trebuinţele sale, sprijinind 

formareaautonomă şi creativă a acestuia. 

 

·Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu 

alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru a 

dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini si 

conduite noi. 

 

·Încurajarea explorărilor, exerciţiilor, 

încercărilor si experimentărilor, ca experienţe 

autonome de învăţare; 

 

· Descoperirea, de către fiecare copil, a 

propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea 

unei imagini de sine pozitive; 

 

· Sprijinirea copilului în achiziţionarea de 

cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini 

necesare acestuia la intrarea în şcoală şi pe tot 

parcursul vieţii. 

 


