
ACTIVITĂŢI OPŢIONALE 

• ,,Limba engleză” (nivel I și nivel II) 

• ,,Mândru sunt că știu să joc” (nivel I) 

• ,,Educație financiară” (nivel II) 

• ,,Euritmie” (nivel I) 

• ,,În ritmul muzicii” (nivel II) 

• ,,Micuța balerină” (nivel I) 

• ,,Tradiții populare”  (nivel  II) 

• ,, Jocuri populare”(nivel II) 

• ,,112-apel de urgență” (nivel II) 

• ,,În lumea emoțiilor” (nivel I) 

• ,,Să învățăm limba română” (I și II) 

COLABORATORII NOŞTRI 

• Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj; 

• Consiliul Local Cluj-Napoca; 

• Primăria municipiului Cluj-Napoca; 

• Părinţii; 

• Şcoli şi grădiniţe din judeţ; 

• Societăţi de prestare servicii; 

• Serviciul Public Local de Asistenţă 
Socială; 

• Poliţia municipiului; 

• Biblioteca județeană ,,O. Goga”; 

• Biserica; 

• ISU ,,Avram Iancu” Cluj-Napoca 

• Societăţi comerciale; 

• ONG-uri, etc. 

PROIECTE EDUCAŢIONALE 

• ,,Curcubeul schimbării”; 

• ,,Kalokagathia”; 

• ,,Ecogradiniţa”; 

• ,,De la joc...la educație financiară” 

• ,,Primăvara copiilor”; 

• ,,De mic învăț să mă feresc de rele”; 

• ,,Salvăm un copac împreună!” 

• Cursuri de educaţie a părinţilor 
   

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE 

• Vizite; 

• Excursii; 

• Serbări, expoziţii, concursuri;  

• Acţiuni umanitare. 

 

Date de contact: 
 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM 

PRELUNGIT ,,MICUL PRINŢ”  

CLUJ-NAPOCA, 

STR. AL. HERCULANE, NR. 13 

TEL. /FAX: 0371-023380, 0264-449721 

  

E-mail: gmiculprint@yahoo.com  
Site: www.gradinitamiculprintcluj.ro 

Contact: contact@gradinitamiculprintcluj.ro  
        

                  
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VĂ AŞTEPTĂM SĂ PĂŞIŢI ÎN 

LUMEA MICULUI PRINȚ.…. 

 

 
 

 

 

VIZIUNEA GRĂDINIŢEI 
 

,,Construim împreună viitorul 
copiilor noștri ca cetățeni 

europeni.” 
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OFERTA 

 EDUCAŢIONALĂ 
An şcolar 2020-2021 

 

Grup ţintă 

• Copii cu vârsta cuprinsă între 3 
şi 6 ani 

 

RESURSE UMANE 

Personalul didactic al unităţii 

• 1 director degrevat  

• 24 educatoare calificate 
 

Personalul didactic auxiliar 

• Secretar ½  normă 

• Administrator financiar 1 
normă 

• Administrator patrimoniu 1 
normă 

 

Personalul nedidactic 
• 2 norme bucătăreasă 

• 12 norme îngrijitor grupă 
învățământ preșcolar 

• 1  normă muncitor calificat 
 

Asistentă medicală: 1 normă 

Număr grupe 
Total: 12 grupe 
 

Din care: 

• 3 grupe mici; 

• 4 grupe mijlocii; 

• 4 grupe mari; 

• 1 grupă combinată maghiară 

 

     

 
 

RESURSE MATERIALE 

• 12 săli de grupă ; 

• 12 vestiare pentru copii/săli de masă; 

• 1 vestiar pentru personalul 
nedidactic, dota cu grup sanitar 
propriu şi duş; 

• 1 cabinet medical; 

• 1 birou director; 

• 1 birou secretariat; 

• 1 birou contabilitate; 

• 1 birou administrator; 

• 1 bucătărie; 

• 1 magazie alimente; 

• 1 spălătorie-călcătorie 

• 1curte dotată cu aparate de joacă; 

• materiale didactice actuale, conform 
cerinţelor curriculare 

• videoproiectoare 

• sistem de supraveghere interior și 
exterior 

 

 

 

MISIUNEA GRĂDINIŢEI 

 
    ♦ Dezvoltarea parteneriatelor grădiniţă-
familie-comunitate. 
    ♦ Crearea unui mediu educaţional incluziv. 
    ♦ Identificarea experienţelor de învăţare 
care să sprijine dezvoltarea globală 
individuală a preşcolarilor. 
    ♦  Respectarea setului de valori specifice 
instituţiei (unitate, echipă, incluziune, 
responsabilitate, parteneriate, iniţiativă). 

 
ACTIVITĂŢI PE DOMENII 

EXPERIENŢIALE (ADE) 

• Domeniul Limbă şi comunicare; 

• Domeniul Ştiinţe; 

• Domeniul Om şi societate; 

• Domeniul Estetic şi creativ; 

• Domeniul Psihomotric. 

 
 
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA) 

• Jocuri şi alte activităţi desfăşurate pe 
centre: Biblioteca, Joc de rol,  Joc de 
masă, Construcţii, Ştiinţă, Arte, Nisip 
şi apă; 

• Jocuri şi activităţi recreative şi de 
relaxare. 

 
 

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE 

PERSONALĂ (ADP) 

• Autocunoaştere, Dezvoltarea 
abilităţilor de comunicare, 
Managementul învăţării prin joc, 
Dezvoltarea empatiei, Medierea 
conflictelor; 

• Activităţi opţionale 

• Activităţi desfăşurate în perioada 
după-amiezii (activităţi recuperatorii, 
recreative, de cultivare şi dezvoltare 
a aptitudinilor) 

 

 


