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Oferta educațională a G.P.P. Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava
An școlar 2016-2017
Grădinița cu Program Prelungit Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava este o instituție de
preșcolară care face parte din sistemul național de învățământ.
Oferta educaţională a grădiniței este adecvată contextului socio-economic și cultural
actual și are în vedere atingerea următoarelor finalități ale educației timpurii:
•

•

•
•

Dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a personalității copilului, în funcție de
ritmul propriu și de trebuințele sale, sprijinind formarea autonomă și creativă a
acestuia;
Dezvoltarea capacității de a interacționa cu alți copii, cu adulții și cu mediul pentru a
dobândi cunoștințe, priceperi, atitudini și conduite noi. Încurajarea explorărilor,
exercițiilor, încercărilor și experimentărilor, ca experiențe autonome de învățare;
Descoperirea de către fiecare copil a propriei identități, a autonomiei și dezvoltarea
unei imagini de sine pozitive;
Sprijinirea copilului în achiziționarea de cunoștințe, capacități, deprinderi și atitudini
necesare acestuia la intrarea în școală și pe tot parcursul vieții.

Grădinița cu program Prelungit Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava urmărește realizarea
unei oferte educaționale atractive, adaptată cerințelor copiilor preșcolari, în vederea
promovării grădiniței în comunitate.
Pentru ca oferta educațională a grădiniței să fie adecvată contextului socio-economic și
cultural, depunem eforturi în:
•
•
•
•
•

Asigurarea accesului la o educație de calitate și echilibrată pentru fiecare copil;
Asigurarea condițiilor materiale favorabile vieții într-un cadru modern, corespunzător
normelor și valorilor societății, necesare dezvoltării sănătoase a fiecărui copil;
Asigurarea unui învățământ incluziv prin acordarea de șanse egale, inclusiv copiilor cu
ces;
Asigurarea personalului didacic, didactic auxiliar și nedidactic calificat;
Asigurarea unui tratament echitabil pentru toți copiii indiferent de etnie, vârstă, sex,
nivel socio-economic, tip de dizabilitate, te către toți angajații instituției.

În realizarea ofertei educaţionale a Grădiniţei cu Program Prelungit Sfântul Ioan cel Nou
de la Suceava, s-a avut în vedere:

•
•
•

opţiunile părinţilor;
resursele umane, resursele materiale şi financiare;
interesele comunităţii locale.

Serviciile de educație timpurie oferite de Grădiniţa cu Program Prelungit Sfântul Ioan cel
Nou de la Suceava se referă la organizarea învăţământului preşcolar, pe nivele de vârstă,
constituite după criteriul vârstei copiilor sau după nivelul de dezvoltare globală al acestora,
beneficiind de cadre didactice calificate şi o infrastructură adecvată.
Este coordonată de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin
reprezentantul acestuia la nivelul județului- Inspectoratul Școlar județean Suceava.
Grădinița are 8 săli de grupă, toate funcționând în program prelungit.
Numărul de copii, conform Planului de școlarizare este de 170. Activitățile se
desfășoară pe grupe de vârstă, în concordanță cu Programa activităților instructiv educative în
grădinița de copii.
Resursa umană din instituție cuprinde:
- Personal didactic: 13 cadre- 9 prof. Înv. preșc. și 4 educatoare
- Personal nedidactic:
• Administrator -1
• Bucătar-2
• Asistent medical-1
• Asistent logopedic-1
• Personal de îngrijire - 8
• Funcționar documentar - 1
Consiliul de administrație este format din 7 membri, astfel:
1. DONCEAN MARIA, director- Preşedinte al C.A.
2. SOLCAN ANCA COSMINA- prof. înv. preşc.- membru
3. IAVORENCIUC ANCA GIORGIANA- prof. înv. preşc.- membru
4. BOMPA NARCISA FLORICA- reprezentant al părinţilor
5. DRĂGOI DANIEL- reprezentant al părinţilor
6. Preot CHIRA VARTOLOMEU – reprezentant al comunităţii locale
7. PUŞCAŞU MIRCEA- reprezentant al Fundaţiei Martiri Brâncoveni- Filiala Suceavainiţiator al grădiniţei.
Activitatea didactică se desfășoară într-o clădire nouă, construită după standarde
europene, aflată pe str. Parcului, nr. 6, orașul Suceava.
Spaţiul este corespunzător procesului de instruire- educare al preşcolarilor. Este alcătuit
din parter şi etaj, curte interioară, spaţiu de joacă. Spaţiul dispune de curent electric, apă
curentă, canalizare, centrală termică proprie, internet.
Resurse materiale
Săli de grupă -8
Dormitoare - 8
Sali de masă-2
Grupuri sanitare (băi) -4
Sala bucătărie -1
Sală primire alimente-1
Sală depozitare alimente-1
Cabinet medical-1
Cabinet logopedic-1

Sala de festivități-1
Pentru desfășurarea în condiții optime și moderne a procesului instructiv educativ,
fiecare sală de grupă a fost dotată cu: materiale didactice de bună calitate, calculator cu acces
la internet, televizor, DVD, radiocasetofon cu CD.
Relaţiile interpersonale sunt bazate pe cooperare, deschidere, comunicare. Rezultatul
comunicării
îl constituie parteneriatele educaţionale cu instituţii şcolare din judeţ şi
proiectele educaţionale încheiate până acum. În anul 2015 grădinița a sărbătorit 10 ani de la
înființare.
De 11 ani, Grădinița Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava funcționează sub misiunea:
Lumină pentru suflet, educație pentru viață, iar de 8 ani sediul este amplasat într-o oază de
verdeață, la marginea orașului Suceava, cu curte, livadă proprie, viță de vie, spațiu de joacă
împrejmuit și dotat cu materiale de bună calitate, bănci, nisipare, aparate, arbori și arbuști de
diferite specii.
În grădiniță se studiază în acest an școlar următoarele opționale:
- limba germană
- limba engleză
- dans sportiv
- dans popular
- - _________________
- Religie
Copiii sunt inițiați în: încondeierea ouălor, pictură pe sticlă, meșteșuguri populare.
Copiii cu deficiențe de limbaj beneficiază de consiliere logopedică pe perioada școlarizării.
Proiecte derulate în grădinița noastră: Să citim pentru Mileniul III, Eco Grădinița,
Muguri de Tradiții, Caravana Prieteniei, Stop accidentelor rutiere. Viața are prioritate!,
Verde viu, viață curată!, Din inimi pentru inimi, Copilărie, vis și bucurie, Concurs județean:
Tradiții Pascale Românești.
În grădiniţă se asigură desfăşurarea activităţilor de educaţie timpurie conform
curriculumului naţional aprobat prin OM 5233/01.09.2008.
Programul anual de studiu se va organiza în jurul celor 6 mari teme:
- Cine sunt/ suntem?
- Când, cum și de ce se întâmplă?
- Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?
- Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?
- Ce și cum vreau să fiu?
Activitatea pe domenii experiențiale:
- Domeniul estetic și creativ
- Domeniul Om și societate
- Domeniul limbă și comunicare
- Domeniul științe
- Domeniul psiho- motric
Categoriile de activităţi de învăţare prezente în planul de învăţământ, pentru nivelul de
învăţământ preşcolar sunt:
•
•
•

activităţi pe domenii de învăţare ( care pot fi activităţi integrate sau pe discipline);
jocuri şi activităţi alese;
activităţi de dezvoltare personală.

1. a) Activităţile pe domenii experienţiale sunt activităţile integrate sau pe discipline
desfăsu-rate cu copiii în cadrul unor proiecte planificate în funcţie de temele mari
propuse de curriculum, precum şi de nivelul de vârstă si de nevoile si interesele
copiilor din grupă.
Numărul acestora indică îndeosebi numărul maxim de discipline care pot fi parcurse într-o
săptămână (si ne referim la disciplinele/domeniile de învăţare care pot intra în componenţa
domeniilor experienţiale respective).
Potrivit curriculumului preșcolar educatoarea poate planifica:
Nivel I

Nivel II

3-5 ani

5-6/7 ani

Activităţi/

Activităţi/

săptămână

săptămână

Educarea limbajului

1

2

Activităţi matematice

1

2

DOS – Domeniu Om şi So-

Cunoaşterea mediului
1
Educaţie pentru societate 1

1
1

cietatea
DEC – Domeniu Estetic şi

Activităţi practice
Educaţie muzicală

1
1

Creativ
DPM – Domeniu Psiho-

Activităţi plastice

Activităţi de
sine stătătoare,
Domenii
discipline/săptămână
DLC – Domeniul Limbă şi
Comunicare
DŞ – Domeniul Ştiinţe

1
1 alternativ

Educaţie fizică

1
1

1

motor

Este important de ştiut că ordinea desfăşurării etapelor de activităţi ( etapa I, etapa a IIa, etapa a III-a) nu este întotdeauna obligatorie, cadrul didactic având libertatea de a opta
pentru varianta potrivită.
Activități extracurriculare desfășurate:
- Bucurii pentru copii
- Vizităm și ne bucurăm
- Mergem cu toții la teatru
- În așteptarea Nașterii Domnului
- Hai să dăm mână cu mână!
- Cei mai buni recitatori
- La mulți ani, mămică dragă!
- Daruri de suflet, de Sfintele Paște

-

Hai, copii în parc, la joacă!
La mulți ani, copile drag!

Pornind de la deviza: Lumină pentru suflet, educație pentru viață, grădinița noastră
promovează alături de celelalte activități cunoașterea de către preșcolari a tradițiilor populare
românești, contribuie la dezvoltarea dragostei și respectului pentru portul popular și
promovează educația religioasă în rândurile preșcolarilor.
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