
                                                               

                                                                  VIZIUNEA 

      Derivă din nevoile de educație, identificate la nivelul societății și al comunității încă de la vârsta preșcolară, 
vizând următoarele aspecte: 

 dezvoltarea individuală a copiilor 
 crearea unui climat de muncă și învățare stimulativ și creativ 

 asigurarea experienței individuale de învățare 

 garantarea pregătirii pentru adaptarea la viața școlară, apoi cea socială 

 accentuarea participării familiei în procesul de educație al copiilor 

                

 Perioada preșcolară, vârsta de aur a copilăriei, este vârsta unor mari achiziții psihocomportamentale 
fundamentale a căror calitate va influența în mare măsură nivelul de adaptare și de integrare a copilului în fazele 
următoare ale evoluției și dezvoltării lui. 

       ”Procesul devenirii ca persoană unică, independentă și perfect funcțională își are rădăcinile în copilăria 
timpurie.”                                    

                                                                                                                                         Tomșa Gheorghe 



                                                                                         MISIUNEA  

          Grădiniţa, pentru copiii care-i trec pragul, constituie prima experiență a vieții în societate. Este locul unde 
fiecare copil are multe de învăţat şi locul unde trebuie să se simtă valorificat şi important . 
           Misiunea noastră este de a pregăti   copiii preșcolari în vederea integrării și adaptării cu succes, fără dificultate 
în activitatea școlară și în societate, având ca priorităţi: 

 Formarea personalității copilului ținând seama de nivelul său propriu de dezvoltare, de nevoile sale afective și 
de activitatea sa fundamentală- jocul; 

 Asigurarea unui demers didactic de calitate, care să contribuie la formarea unei personalități autonome și 
creative, la formarea unor copii sănătoși, creativi, activi, cooperanți, care să se adapteze ușor la regimul școlar 
și la orice situație din viață; 

 Asigurarea părinților că educația copiilor se face într-un mediu sigur prin întărirea parteneriatului cu familia  
 Asigurarea condițiilor necesare pentru dezvoltarea fizică, psihică, morală și intelectuală a copiilor; 

 Evitarea exprimărilor, prejudecăților  de tip discriminator și încurajarea diversității; 
 Șanse egale de dezvoltare globală și intelectuală a tuturor copiilor; 
 Dezvoltarea relațiilor de parteneriat pe plan local, județean, național și international;       

 

                            


