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       Grădinița cu Program Prelungit Traian, are porțile 
deschise pentru toți copiii care au nevoie de educație într-un 
mediu ambiental cald, primitor, în care valorile morale sunt 
respectate, fără discriminări sau marginalizări, unde fiecare 
copil poate evolua conform particularităților individuale. 

 
Ce urmărim? 
-crearea, în grădiniță, a unui climat de siguranță fizică și 
psihică pentru copii; 
-promovarea educației interculturale; 
-dezvoltatrea cu precădere a competențelor de comunicare 
socială; 
-asigurarea accesului tuturor copiilor la tehnologia modernă 
de calcul și de comunicare, prin utilizarea, cu măsură a 
calculatorului, încă de la vârste fragede; 
-asigurarea unui parteneriat privilegiat cu instituțiile 
relevante din comunitate; 
-oferirea, pentru fiecare copil, a unor servicii adecvate de 
consiliere psihologică pentru a depăși unele situații dificile 
sau traumatizante din viața lor; 
-dezvoltarea la copii a abilităților de comunicare; 
-dezvoltarea la copii și la cadrele didactice a abilităților de a 
proiecta și a realiza în echipă activități de educație civică cu 
impact în unitate și comunitate; 
-extinderea colaborării cu alte instituții din județ, din țară și 
din străinătate; 
-creșterea ofertei de activități extracurriculare și a ofertei de 
petrecere a timpului liber; 
-sprijinirea copiilor mai puțin motivați și mai puțin susținuți 
de familii în vederea ameliorării rezultatelor școlare; 
-promovarea educației ecologice în scopul protecției 
mediului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLAN DE ȘCOLARIZARE 
Proiect 2023-2024 

 

 

 
      Se propune proiectul Planului de 
școlarizare în anul școlar 2023-2024 fiind 
structurat astfel: 
 
 
 
 
 
 
- G.P.P. " TRAIAN"  – 6 grupe 
program prelungit 
2 grupe mici – 40 preșcolari 
2 grupe mijlocii – 50 preșcolari 
2 grupe mari – 49 preșcolari 
 
 
- GPN Nr. 16 (structura) –  3 grupe 
program normal 
1 grupa mică – 20 preșcolari 
1 grupa mijlocie – 20 preșcolari 
1 grupa mare – 20 preșcolari 

 



   

 VIZIUNE SI MISIUNE  
VIZIUNEA 
            Grădiniţa noastră  îşi doreşte să fie o 
unitate de educație timpurie de referinţă în 
comunitate, cu copii sănătoși, fericiţi 
și  încrezători, încurajaţi să exploreze, să se 
joace și să învețe într-un mediu educațional 
structurat, securizant, modern, ce le va asigura 
starea de bine în cea mai importantă etapă de 
dezvoltare şi un start bun în şcoală și în viață. 
 
MISIUNEA 
       Misiunea noastră este aceea de a 
stimula dezvoltarea globală a copiilor care 
ne trec pragul, printr-o ofertă educaţională 
variată, centrată pe copil prin respectarea 
drepturilor, nevoilor şi intereselor 
individuale, a ritmului propriu de 
dezvoltare, oferind experienţe de învăţare 
interesante din diverse domenii ale 
cunoașterii de către cadre didactice 
responsabile, dedicate şi preocupate de 
propria formare, totul într-un mediu atractiv 
şi stimulativ, cu participarea tuturor 
factorilor interesaţi de formarea armonioasă 
a micuţilor preşcolari. 
 
 

 
 

Ce activități vor desfășura copiii la 
grupă?  

Denumirea activității  
Educarea limbajului 

Activitate matematică 

 
 

Cunoașterea mediului 

 
Activitate artistico-plastică 

Educație muzicală 

 
 

Educație pentru societate 
Activitate practică 

 

 
Educație. fizică 

 

  
Activități de dezvoltare personală 
Jocuri și activități didactice alese 

               Activități opționale 

 

 

CADRE DIDACTICE G.P.P. Traian :  
   Grupele mici: 
    Prof.inv.preșc. Cojocaru Simona 
    Prof.inv.preșc. Miclăuș Cristina 
    Prof.inv.preșc. Gurgu Adriana 
    Prof.inv.preșc. Vlăduțu Simona 
 
    Grupele mijlocii:  
    Prof.inv.preșc. Dumitrașcu Mihaela 
    Prof.inv.preșc. Răduțoiu Gheorghița 
    Prof.inv.preșc. Voicu Eleonora 
    Prof.inv.preșc. Pătru Mirabela 
 
    Grupele mari: 
    Prof.inv.preșc. Neferu Crina 
    Prof.inv.preșc. Neamu Rodica 
    Prof.inv.preșc. Briceag Diana 
    Prof.inv.preșc. Marin Anca  
 
 
 

 

G.P.N NR 16 ( structura): 
    Ed. Vergu Elena 
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