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STRATEGIA PENTRU PROMOVAREA ȘI ASIGURAREA ACCESULUI LA 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

An școlar 2017-2018 

I. Oferta educațională: 

Prin oferta educaţională, vom încerca să individualizăm grădiniţa noastră şi să conturăm 

„personalitatea” acesteia. Grădiniţa cu Program Prelungit Veseliei, Gherla oferă servicii de educaţie 

timpurie. Serviciile educaţionale de educaţie preșcolară se adresează următorilor beneficiari:  

- Beneficiari primari: preşcolari cu vârste cuprinse între: 2/3 ani – 5/6 ani;  

- Beneficiari secundari: familiile preşcolarilor;  

- Beneficiari terţiari: comunitatea locală, societatea în general.  

 

Serviciile de educaţie preșcolară oferite de grădiniţa noastră sunt centrate pe beneficiari, deciziile 

majore sunt luate prin consultarea beneficiarilor secundari şi terţiari.  

Grădiniţa oferă o abordare pluridisciplinară: îngrijire, nutriţie şi educaţie în acelaşi timp.  

Pentru anul școlar 2017-2018 propunem următorul plan de şcolarizare: PJ: 2 grupe mici, 1grupă 

mijlocie, 2 grupe mari (program prelungit  - 135 copii) și 1 grupă mixtă (cu program normal – 21 

copii), structura I: 1 grupă mică, 1 grupă mijlocie/mare (cu program normal- 48 copii)  

Programul educativ al grădiniţei este flexibil, acoperind cerinţele dezvoltării copilului atât psihic 

cât si fizic. În abordarea individuală a copilului, personalul didactic ţine seama de ritmul propriu de 

dezvoltare al fiecăruia, de nevoile sale afective şi de activitatea fundamentată corespunzătoare 

vârstei. 

Resurse materiale  
Grădiniţa asigură mediul care garantează siguranţa şi sănătatea copiilor, mediu sigur în care copiii 

sunt educaţi, iubiţi, îngrijiţi cât timp părinţii sunt antrenaţi în alte activităţi. Ca punct tare apreciem 

plasarea grădiniţei într-o zonă liniştită, departe de zgomotul oraşului, de zone poluate ale oraşului.  

Mediul educațional asigurat în grădiniţa noastră facilitează dezvoltarea liberă a copilului şi pune în 

evidenţă dimensiunea interculturală şi pe cea a incluziunii sociale. Mediul este astfel pregătit încât să 

permită copiilor o explorare activă şi interacţiuni variate cu materialele, cu ceilalţi copii şi cu adultul 

(adulţii). Spaţiul răspunde cerinţelor minimale pentru învăţământul preşcolar, există Autorizație de 

funcționare pentru toate locațiile în care funcționăm. 

Sunt asigurate cerinţele foarte bune privind asigurarea condiţiilor igienice în sălile de grupă, vestiar 

şi spaţiile sanitare. Mobilierul este adecvat particularităţilor de vârstă, măsuţele și scăunelele sunt 

ușoare (pot fi amenajat în funcţie de tipul de activitate).  
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Mediul educaţional intern şi extern este dotat în concordanţă cu „Standardele privind materialele de 

predare învăţare în educaţia timpurie” aprobate prin OM 3850/17.05.2010. 

Spaţiul este dotat cu materiale pentru:  

 Dezvoltarea fizică, a sănătăţii şi igienei;  

 Dezvoltarea limbajului şi comunicării;  

 Dezvoltarea cognitivă;  

 Dezvoltarea social-emoţională;  

 Dezvoltarea atitudinilor şi capacităţilor în învăţare;  

Materialele sprijină respectarea diversităţii culturale şi promovarea incluziunii sociale,  

asigură desfăşurarea educaţiei sanitare, ecologice, rutiere, PSI. Copiilor li se permite accesul 

la materialele din sala de grupă şi folosirea acestora conform specificului preşcolar.  

Resurse umane – oferta educaţională are acoperire cu resursa umană calificată, raportată la planul de 

şcolarizare 

1. Oferta curriculară  
Oferta educaţională a Grădiniţei cu program prelungit Veseliei este definită în funcţie de :  

- resursele umane (pregătirea personalului), 

- resursele materiale şi financiare;  

- opţiunile părinţilor;  

- interesele comunităţii locale.  

Serviciile educaţionale oferite de grădiniţă, care fac obiectul acestei descrieri se referă la organizarea 

învăţământului preşcolar pe nivele de vârstă, constituite, de regulă, după criteriul de vârstă al 

copiilor sau după nivelul de dezvoltare globală a acestora, beneficiind de cadre didactice calificate şi 

o infrastructură adecvată. 

Grădiniţa cu program prelungit Veseliei asigură serviciile de educaţie preşcolară prin cadre didactice 

calificate în specializarea „educatoare”/pedagogia învăţământului preşcolar a căror competenţe 

profesionale le recomandă: „Educatoarea instruieşte şi educă prin joc, sprijină şi promovează 

dezvoltarea copiilor de vârstă preşcolară, urmărind obiective cognitive şi de limbaj, psihomotorii, de 

educare a afectivităţii, ale educaţiei estetice şi ale educaţiei pentru societate. Menirea  educatoarei 

este de a facilita fiecărui copil să-şi urmeze drumul său personal de evoluţie, oferindu-i suport pentru 

integrarea în viaţa socială şi activitatea şcolară.”  

Cadrele didactice care asigură desfăşurarea activităţilor opţionale au pregătirea psiho-pedagogică de 

specialitate/atestate. 

În grădiniţă se asigură desfăşurarea activităţilor de educaţie timpurie conform curriculumului 

naţional aprobat prin OM 5233/01.09. 2008:  

Categoriile de activităţi de învăţare prezente în planul de învăţământ sunt:  

- Activităţi pe domenii de învăţare (care pot fi activităţi integrate sau pe discipline);  

- Jocuri şi activităţi alese; 

- Activităţi de dezvoltare personală.  
a) Activităţile pe domenii experienţiale sunt activităţile integrate sau pe discipline desfăşurate cu 

copiii în cadrul unor proiecte planificate în funcţie de temele mari propuse de curriculum, precum şi 

de nivelul de vârstă şi de nevoile şi interesele copiilor din grupă. Numărul acestora indică îndeosebi 

numărul maxim de discipline care pot fi parcurse într-o săptămână (şi ne referim la 

disciplinele/domeniile de învăţare care pot intra în componenţa domeniilor experienţiale respective).  

 

 

 

 

 



PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Intervalul de vârstă Categorii de 

activităţi de 

învăţare 

Nr.de 

activităţi/săptămână 

Nr.ore/tură, din 

norma cadrului 

didactic, dedicate 

categoriilor de 

activităţi din 

planul de 

învăţământ 
ON* OP/OS* 

37 – 60 luni (3,1 - 5 ani)  Activităţi pe domenii 

experienţiale 

(integrate sau pe 

discipline) 

7 + 7 2h x 5 zile = 10h 

Jocuri si activităţi 

didactice alese 

10 + 5 1,5h x 5 zile = 7,5h 

Activităţi de 

dezvoltare personală 

5 + 10 1,5h x 5 zile = 7,5h 

TOTAL 22 + 22 25 h 

61 – 84 luni (5,1 - 7 ani) Activităţi pe domenii 

experienţiale 

(integrate sau pe 

discipline) 

10  + 10 3h x 5 zile = 15h 

Jocuri si activităţi 

didactice alese 

10 + 5 1h x 5 zile = 5h 

Activităţi de 

dezvoltare personală 

6 + 11 1h x 5 zile = 5h 

TOTAL 26  + 26 25 h 

Notă: 

* Abrevieri pentru cele trei tipuri de program din grădiniţe: normal (ON), prelungit (OP) şi 

săptămânal (OS). 

         La programul prelungit şi săptămânal numărul de activităţi menţionat reprezintă activităţile 

care se adaugă în programul de după-amiază al copiilor (tura a II-a a educatoarei). 

 

Activități integrate: 

-cunoştinţele din cadrul mai multor discipline pot fi îmbinate armonios pe durata unei zile întregi şi, 

cu acest prilej, în activitatea integrată intră şi jocurile şi activităţile alese SAU cunoştinţele 

interdisciplinare sunt focalizate pe anumite domenii experienţiale iar jocurile şi activităţile alese se 

desfăşoară în afara acesteia.  

 

Elemente de conținut: 

Activitate integrată – care înglobează toate activităţile din programul unei zile şi care se desfăşoară 

pe parcursul întregii zile  

Activitate integrată – care înglobează ALA şi ADE din ziua respectivă  

Activitate integrată – care înglobează ADE dintr-o zi  



Activitate integrată – în care activitatea de bază este un anumit tip de ADE din ziua respectivă, în 
care sunt înglobate elemente din mai multe DE, indiferent de programul zilei.  

Este important să reţinem faptul că ordinea desfăşurării etapelor de activităţi (etapa I, etapa a II-a, 

etapa a III-a etc.) nu este întotdeauna obligatorie, cadrul didactic având libertatea de a opta pentru 

varianta potrivită. 

b) Jocurile şi activităţile didactice alese sunt cele pe care copiii şi le aleg şi îi ajută pe aceştia să 

socializeze în mod progresiv şi să se iniţieze în cunoaşterea lumii fizice, a mediului social şi cultural 

căruia îi aparţin, a matematicii, comunicării, a limbajului citit şi scris. Ele se desfăşoară pe grupuri 

mici, în perechi şi chiar individual. În decursul unei zile proiectăm, în funcţie de tipul de program 

prelungit, trei etape de jocuri şi activităţi alese:  

-etapa I – dimineaţa, înainte de începerea activităţilor integrate;  

-etapa a III-a – în intervalul de după activităţile pe domenii de învăţare şi înainte de masa de 

prânz/plecarea copiilor acasă( cei care optează pentru program normal)  

-etapa a IV-a – în intervalul cuprins între etapa de relaxare de după amiază şi  

plecarea copiilor de la programul prelungit acasă. Totodată, în unele cazuri, ele se pot regăsi ca 

elemente componente în cadrul activităţii integrate. Reuşita desfăşurării jocurilor şi a activităţilor 

didactice alese depinde în mare măsură de modul în care este organizat şi conceput mediul 

educaţional. Acesta trebuie să stimuleze copilul, să-l ajute să se orienteze, să-l invite la acţiune. 

Astfel, dacă este vorba de activităţi desfăşurate în sala de grupă, educatoarea va acorda o atenţie 

deosebită organizării spaţiului în centre ca: Biblioteca, Colţul căsuţei/Joc de rol, Construcţii, 

Ştiinţă, Arte, Nisip şi apă şi altele. Organizarea acestor centre se va face ţinând cont de resursele 

materiale, de spaţiu şi de nivelul de vârstă al copiilor. In funcţie de spaţiul disponibil, sectorizarea 

sălii de grupă poate cuprinde toate centrele sau cel puţin două dintre ele în care cadrul didactic 

pregăteşte zilnic „oferta” pentru copii, astfel încât aceştia să aibă posibilitatea să aleagă locul de 

învăţare şi joc, în funcţie de disponibilitate şi nevoi. Materialele care se vor regăsi zilnic în 

zonele/centrele/colţurile deschise nu trebuie să fie aleatorii, ci atent alese, în strânsă corelare cu tema 

săptămânii sau cu tema proiectului aflat în derulare. 

Pentru etapa jocurilor şi a activităţilor alese desfăşurate în curte, grădiniţa oferă un spaţiu exterior 

special amenajat/ curtea de joc, dotarea cu aparate de joacă.  

c) Activităţile de dezvoltare personală includ rutinele, tranziţiile şi activităţile din perioada după-

amiezii (pentru program prelungit), inclusiv activităţile opţionale. 

Rutinele sunt activităţile-reper după care se derulează întreaga activitate a zilei. Ele  

acoperă nevoile de bază ale copilului şi contribuie la dezvoltarea globală a acestuia. Rutinele 

înglobează, de fapt, activităţi de tipul: sosirea copilului, întâlnirea de dimineaţă, micul dejun, igiena 

– spălatul şi toaleta, masa de prânz, somnul/perioada de relaxare de după-amiază, gustările, plecarea 

copiilor acasă   

se disting prin faptul că se repetă zilnic, la intervale aproximativ stabile, cu aproape aceleaşi 

conţinuturi. La întâlnirea de dimineaţă accentul va cădea, printre altele (calendarul naturii, prezenţa 

etc.), pe: 

1. Autocunoaştere (Stimă de sine, imagine de sine – Cine sunt eu/cine eşti tu?, Sunt creativ!, 

Fluturasul, Etichete bune, etichete rele; Inimioara de preșcolar/școlar).  

2. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare - comunicare asertivă – Învăţ să spun NU fără să îi 

deranjez pe cei din jur; comunicare cu colegii/părinţii/educatoarea – jocuri în diade de tipul: Cum 

salut?; Cum spun mulţumesc?; Cum cer iertare?; Cum mă împac cu prietenul meu?; Unele secrete nu 

trebuie păstrate niciodată…, în cine pot avea încredere?; Comunic în oglindă; Ce ţie nu-ţi place, 

altuia nu face!; Mima ( comunicarea verbală şi non-verbală a propriilor trăiri şi sentimente) Sunt 

vesel/trist pentru că…; Azi mi-a plăcut/nu mi-a plăcut la tine…pentru că…; Tristeţea/veselia în 

culori şi forme.  



3. Managementul învăţării prin joc - Motivarea copilului pentru a deveni şcolar - În curând voi fi 
școlar; Cel mai bun povestitor; Prienenii mei, școlarii; Așa văd eu învățătoarea mea; Știu, pot, voi 

reuși! 

4. Dezvoltarea empatiei - Dacă tu eşti bine şi eu sunt bine!; Cum să îmi fac prieteni?; Ba al meu, ba 

al tău; Cinci minute eu, cinci minute tu; Cum îmi aleg prietenii?; Îmi ajut prietenul?; Suntem 

toleranţi; Azi mi s-a întâmplat…; Cum v-aţi simţi dacă cineva v-ar spune…?, Cum să fac surprize 

celor dragi etc. 

a. Luarea deciziilor în funcţie de anumite criterii şi încurajarea alegerilor şi a găsirii a cât mai multe 

variante de soluţii la situaţiile apărute - Hei, am şi eu o opinie!, M-am certat cu prietenul meu – ce 

pot să fac?, Vreau…, îmi permiţi?, La răscruce de drumuri...  

b. Medierea conflictelor - Învăţ să lucrez în echipă, Singur sau în grup?, Fără violenţă!, Fotograful.  

5. Tranziţiile sunt activităţi de scurtă durată, care fac trecerea de la momentele de rutină la alte 

tipuri/categorii de activităţi de învăţare, de la o activitate de învăţare la alta, în diverse 

momente ale zilei. Mijloacele de realizare ale acestui tip de activitate variază foarte mult, în funcţie 

de vârsta copilului, de contextul momentului şi de calităţile adultului cu rol de cadru didactic. În 

acest sens, ele pot lua forma unei activităţi desfăşurate în mers ritmat, a unei activităţi care se 

desfăşoară pe muzică sau în ritmul dat de recitarea unei numărători sau a unei frământări de limbă, a 

unei activităţi în care se execută concomitent cu momentul de tranziţie respectiv un joc cu text şi 

cânt cu anumite mişcări cunoscute deja de copii etc. 

Activităţile opţionale intră tot în categoria activităţilor de învăţare, respectiv a celor de dezvoltare 

personală şi se includ în programul zilnic al copilului în grădiniţă. Ele sunt alese de către părinţi, din 

oferta prezentată de unitatea de învăţământ şi aprobată de către Consiliul de administrație al unităţii. 

Opţionalele pot fi desfăşurate de către educatoarele grupei sau de un profesor specialist, care va lucra 

în echipă cu acestea. Programa unei activităţi opţionale poate fi elaborată de educatoarea/profesorul 

care urmează să o desfăşoare şi, în acest caz, va fi avizată de inspectorul de specialitate sau poate fi 

aleasă de cel care predă opţionalul respectiv din oferta de programe avizate deja de MECS sau de 

ISJ. Timpul afectat unei activităţi opţionale este acelaşi cu cel destinat celorlalte activităţi din 

programul copiilor. În acest context, se va desfăşura cel mult un opţional pe săptămână, pentru copiii 

cu vârste între 37 – 60 luni (3- 5 ani) şi cel mult două, pentru copiii cu vârste între 61 – 84 luni (5 – 6 

ani). Activităţile opţionale se desfăşoară cu maximum 10-12 copii şi au menirea de a descoperi şi 

dezvolta înclinaţiile copiilor şi de a dezvolta abilităţi, ca o premiză pentru performanţele de mai 

târziu. Grupele de copii participanţi la un opţional vor cuprinde 10-12 preşcolari. Activităţile 

opţionale se desfăşoară conform Notificării nr.41945/18.10.2000. 

 

Oferta CDȘ în anul școlar 2017-2018: 

•   “Sunete fermecate” 

•    “Suntem mici povestitori” 

•    “Codul bunelor maniere”  

•    “Muguri de tezaur” 

•    “Curcubeul emoţiilor”  

•    “Veniți să ne jucăm, copii” 

•    “Bunele maniere pentru cei mici”  

• „Micii pietoni” 

• „Prietena mea, natura” 

• „Sănătoși și voinici” 

• „Minte sănătoasă în corp sănătos” 

Oferta de activităţi opţionale va fi revizuită/modificată an de an, în funcţie de solicitările 

părinţilor. La începutul anului şcolar se prezintă noua ofertă şi aleg acele opţionale pentru care vor 

opta părinţii la grupele mici şi pentru care grădiniţa poate asigura resursele umane şi materiale 



necesare. Periodic se vor aplica chestionare pentru monitorizarea, măsurarea satisfacţiei părinţilor 
privind desfăşurarea opţionalelor. Se va elabora procedura de revizuire a ofertei educaţionale. 

Activităţile desfăşurate în perioada după-amiezii - activităţi recuperatorii pe domenii de învăţare, 

recreative, de cultivare şi dezvoltare a înclinaţiilor - sunt tot activităţi de învăţare. Acestea respectă 

ritmul propriu de învăţare al copilului şi aptitudinile individuale ale lui şi sunt corelate cu tema 

săptămânală/tema proiectului şi cu celelalte activităţi din programul zilei. 

Jocul este activitatea fundamentală a copilului pe care se sprijină atât rutinele cât şi tranziţiile şi, 

evident, activităţile de învăţare. El influenţează întreaga conduită şi prefigurează personalitatea în 

plină formare a acestuia. Aşadar, mijloacele principale de realizare a procesului instructiv-educativ 

la nivel antepreşcolar şi preşcolar sunt: jocul, (ca joc liber, dirijat sau didactic), activităţile didactice 

de învăţare. 

 

Programul anual de studiu se va organiza în jurul a şase mari teme:  

1.Cine sunt/ suntem? 

2. Când, cum şi de ce se întâmplă?  

3. Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?  

4. Cum planificăm/ organizăm o activitate? 

5. Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?  

6. Ce şi cum vreau să fiu? (ordinea prezentării nu are nici o legătură cu momentul din anul şcolar 

când pentru o temă sau alta se pot derula cu copiii diferite proiecte).  

Pornind de la aceste teme, anual, pe grupe de vârstă, se stabilesc proiectele care urmează a se derula 

cu copiii*. Intr-un an şcolar, se pot derula maximum 7 proiecte cu o durată de maximum 5 

săptămâni/proiect sau un număr mai mare de proiecte de mai mică amploare, variind între 1-3 

săptămâni, în funcţie de complexitatea temei abordate şi de interesul copiilor pentru tema respectivă. 

De asemenea, pot exista şi săptămâni în care copiii nu sunt implicaţi în nici un proiect, dar în care 

sunt stabilite teme săptămânale de interes pentru copii. Totodată, pot exista și proiecte de o zi şi/sau 

proiecte transsemestriale. 

În medie, pentru toate cele patru intervale de vârstă, o activitate cu copiii durează între 15 şi 45 de 

minute (de regulă, 15 minute la grupa mică,30-45 minute maximum la grupa mare). În funcţie de 

nivelul grupei, de particularităţile individuale ale copiilor din grupă, de conţinuturile şi obiectivele 

propuse la activitate, educatoarea va decide care este timpul efectiv necesar pentru desfăşurarea 

fiecărei activităţi. 

Numărul de activităţi zilnice desfăşurate cu copiii variază în funcţie de tipul de program ales de 

părinţi (program normal – 5 ore sau program prelungit – 10 ore), iar numărul de activităţi dintr-o 

săptămână variază în funcţie de nivelul de vârstă al copiilor (respectiv: 3-5 ani şi 5-6 ani). Totodată, 

pentru nivelul 3-5 ani, unde sunt numai 7 activităţi integrate sau pe discipline şi 8 arii curriculare, 

recomandăm alternarea activităţilor artistico-plastice şi de educaţie muzicală (aflate în aceeaşi arie 

curriculară) sau a acestora cu activităţile practice (din aria curriculară Tehnologii). 

 

Pentru grupele de vârstă cuprinse în intervalul 3-5 ani, categoriile de activităţi desfăşurate cu copiii 

vor viza îndeosebi socializarea copilului (colaborare, cooperare, negociere, luarea deciziilor în 

comun etc.) şi obţinerea treptată a unei autonomii personale, iar pentru grupele de vârstă cuprinse în 

intervalul 5-6 ani, accentul se va deplasa spre pregătirea pentru şcoală şi pentru viaţa socială a 

acestora 

 

În programul zilnic este obligatoriu să existe cel puţin o activitate sau un moment/secvenţă de 

mişcare (joc de mişcare cu text şi cânt, activitate de educaţie fizică, moment de înviorare, întreceri 

sau trasee sportive, plimbare în aer liber etc.). Totodată, educatoarea va avea în vedere expunerea 

copiilor la factorii de mediu, ca şi condiţie pentru menţinerea stării de sănătate şi de călire a 

organismului şi va scoate copiii în aer liber, cel puţin o dată pe zi, indiferent de anotimp.  



2. Oferta extracurriculară 

- Organizarea de serbări în funcţie de evenimentele importante ale anului: 1 Decembrie, Sărbătorile 

de iarnă, 8 Martie, Sfârșit de an școlar (în grădiniţă sau alte locaţii).  

Notă: Numarul, durata și serbările variază în funcție de grupa de vârstă, temele parcurse, interesul 

manifestat de copii și părinți.  

- Participarea la târguri, festivaluri sau expoziţii, organizate la nivelul municipiului Gherla  

- Participarea la Târgul de Mărţişoare, cu mărţişoare confecţionate şi vândute de copii, la începutul 

lunii martie. 

- Organizarea de spectacole de teatru în grădiniţă sau vizionare de spectacole de teatru, circ.  

- Vizite la muzeu, bibliotecă, librărie şi alte obiective culturale în funcţie de temele studiate şi vârsta 

copiilor.  

- Plimbări, excursii în parcuri, în oraș, etc 

- O vizită la o fermă de animale.  

- O excursie anuală cu copiii de la grupele mari  

- Organizarea aniversărilor copiilor în grădiniţă în cadrul grupei;  

Consiliere psihologică a copiilor prin grija unui psiholog-logoped;  

- Celebrarea unor sărbători naţionale şi internaţionale prin activităţi cu invitaţi, plimbări, activităţi 

practice. 

-Participarea la concursuri naţionale avizate de MEN: ”Cu Europa la joacă”; “Colorăm şi învăţăm”; 

“Piticot”, concursuri organizate de grădinițe și școli din țară aflate în CAEJ, CAERI. 

- Asistenţă medicală zilnică asigurată de asistenta medicală si contract cu un medic primar pediatru . 

 

Proiecte județene/naționale: 

1. Să citim pentru mileniul III 

2. Kalokagathia 

3. Educație rutieră 

4. Educație ecologică 

5. Educație financiară 

6. Da, poți! 

7. Magia sărbătorilor de iarnă în suflet de copil 

8. Copilărie fericită 

9. Curcubeul schimbării 

10. Măndria de a fi român 

11. Grădinița mea iubită 

 

Parteneriate: cu familia, școala, biserica, cabinet medical, biblioteca, alte grădinițe, teatru de 

păpuși, etc. 

 

II. Strategia de promovare a ofertei educaţionale  

 
Pentru cunoaşterea în comunitate a ofertei educaţionale a Grădiniţei cu program prelungit Veseliei 

propunem următoarea strategie:  

Obiective specifice pentru promovarea ofertei educaţionale:  
Informarea publicului/ comunităţii cu privire la activitatea grădiniţei; 

Informarea părinţilor cu privire la specificul Grădiniţei cu program prelungit Veseliei şi la opţiunile 

de studiu (oferta educaţională) din cadrul acestei grădiniţe.  

În acest sens, educatoarele din cadrul grădinitei au elaborat o strategie de promovare a ofertei 

educaţionale pentru anul şcolar 2017 – 2018.  

Strategia de promovare este construită pe două direcţii, şi anume: 



 
promovare indirectă, prin intermediul instituţiilor mass-media, articole de presă scrisă, etc, unde 

grădiniţa şi-a făcut cunoscute strategiile de derulare şi dezvoltare a ofertei educaţionale ; prin 

intermediul Internetului ( site-ul grădiniţei)  

 şi, 

promovarea directă, prin organizarea unui turneu publicitar, prin majoritatea unităţilor economice 

din zona şi în locurile publice de joacă pentru copii (parcuri de joacă ); invitarea /participarea unor 

invitaţi, reprezentanţi din diferite instituţii, părinţi, prietenii copiilor la activitățile din grădiniță. 

 

Pentru ca ambele direcţii de promovare să se desfăşoare în condiţii de calitate şi să se supună celor 

mai exigenţe cerinţe profesionale, educatoarele au dezvoltat o campanie specială de concepere şi 

editare a materialelor promoţionale: banner, pliante, flayere, materiale video de prezentare a 

grădiniţei, prezentări Power-Point (CD de prezentare). 

 

Pentru anii următori ne vom intensifica modalităţile de promovare a ofertei educaţionale, 

proiectându-ne activităţi noi pe lângă cele prezentate anterior:  

-Organizarea şi participarea la manifestaţii ştiinţifice locale, judeţene şi naţionale ( comunicări 

ştiinţifice); 

-În condiţiile unui sistem concurenţial în continuă dezvoltare devine imperativă accentuarea 

eforturilor de promovare a imaginii grădiniţei şi de stabilire a unor relaţii directe cu viitorii potenţiali 

beneficiari/părinţi. Se impune planificarea atentă a companiilor de informare şi comunicare cu 

beneficiarii care vor avea un caracter permanent şi vom folosi o gamă largă de mijloace: anunţuri la 

radio, interviuri, reportaje realizate cu alţi părinţi, broşuri, pliante. 

 

- Căile prin care grădiniţa va obţine recunoaşterea locală şi national sunt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonator Comisie curriculum, 

Director, 

Chiorean Măriuca 

 

 


