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MOTTO: „Pas cu pas prin copilărie spre un viitor de poveste!ˮ 

VIZIUNE: Grădinița noastră va asigura copiilor, părinților și comunității un mediu securizant, 

transparent, flexibil, creativ și atractiv pentru dezvoltarea abilităților, aptitudinilor și competențelor 

necesare integrării cu succes în școală și societate. 

MISIUNE: dezvoltarea parteneriatelor grădiniță –familie - comunitate;  respectarea setului de valori 

specifice instituției: Calitate şi profesionalism, Comunicare, Spirit de echipă, Creativitate şi realism, 

Integritate, Responsabilitate,  Implicare, Toleranţă,  Spirit civic,  Incluziune şi integrare. 
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Scrisoare către părinţi, 

 

 

Dragi parinti, 

Ne-aţi încredinţat un copil şi vi-l înapoiem mai înţelept, responsabil şi mai matur decât în ziua în 

care zâmbetele noastre s-au întâlnit. E mai înalt, a crescut în greutate, are condiţie fizică, e mai 

intelept! Deşi ar fi crescut şi în absenţa experienţei acumulate la Castelul copiilor, vă mărturisim că 

a fost în aceeaşi măsură o bucurie şi un privilegiu să-i cultivăm personalitatea, să ne minunăm de 

miracolul devenirii lui. Vi-l înapoiem cu reţinere în suflet, pentru că în timpul petrecut împreună am 

devenit parte unul din celalalt. Am zâmbit împreună, am învăţat unul de la celălalt, ne-am jucat, am 

studiat şi ne-am îmbogăţit vieţile reciproc.  

Am vrea ca această poveste să nu aibă sfârşit, însă trebuie să vi-l înapoiem. Aveţi grijă de el, este 

nepreţuit. 

Vreau să ştiţi că vom fi întotdeauna parte din existenţa lui, oriunde l-ar purta paşii, orice ar alege să 

facă, oricare i-ar fi destinul. 

Vom fi întotdeauna prietenii lui! 

 

 

De peste 3 decenii și jumătate, Grădiniţa cu Program Prelungit nr.17 Tulcea există şi va continua să 

existe din necesitatea şi dorinţa copiilor ce o frecventează, a părinţilor acestora, a comunităţii în care 

se manifestă. 

 Misiunea grădiniţei urmăreşte: 

 Asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei 

personalităţi autonome şi creative.  

 Acumularea de către copii a tehnicilor de muncă intelectuală şi practica necesară instruirii şi 

autoinstruirii pe durata întregii vieţi. 

  Însuşirea cunoştinţelor specifice, a valorilor naţionale şi universale. 

  Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al 

demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii.  

  Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare 

personală permanentă.  

Parteneriatul, notiune multiplă și complexă se înscrie în funcționarea viitoare a grădiniței.  

Vor fi solicitati cei ce vor fi interesați și preocupați în a favoriza o coerență educativă și a sprijini 

realizarea proiectelor grădiniței. 

 

 
 

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 17 Tulcea funcţionează în anul şcolar 2018-2019 cu un număr de 

opt grupe cu program prelungit, create pe nivele de vârstă, pentru ca fiecare copil să se bucure de 

activităţi didactice şi recreative specifice vârstei şi particularităţilor sale individuale.  

Grădiniţa oferă un program educaţional ce respectă planul de învăţământ şi programa activităţilor 

instructiv-educative în vigoare, un învăţământ modern, care ţine seama de ritmul fiecărui copil şi de 

nevoile sale afective şi de joc. Activitatea didactică se bazează pe experienţa cadrelor didactice, pe o 

metodologie creativă şi participativă realizată în parteneriat cu familia. 

Procesul instructiv-educativ este unul modern şi de calitate pentru că există o bază didactico-

materială adecvată, se utilizează strategii didactice moderne şi metode de învăţare active, bazate pe 



joc, care să încurajeze curiozitatea, creşterea încrederii în forţele proprii, capacitatea de a relaţiona cu 

ceilalţi copii şi cu adulţii. 

Spaţiul educaţional este adaptat particularităţilor de vârstă şi intereselor manifestate de copii, iar 

atmosfera este veselă şi primitoare. 

Programul instructiv-educativ proiectat în grădiniţa noastră valorizează în cel mai înalt grad nevoia de 

joc şi de dezvoltare liber-creativă a copilului. 

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 17 Tulcea îşi propune să ofere copiilor posibilitatea de a participa 

la o diversitate de activităţi educative şi atractive prin: 

CURRICULUM NAŢIONAL / FORMAL 

√ activităţi pe domenii experienţiale: 

 Domeniul Limbă şi comunicare 

 Domeniul Ştiinţe 

 Domeniul Estetic şi creative 

 Domeniul Om şi societate 

 Domeniul Psihomotric 

√ jocuri şi activităţi didactice alese: 

 Bibliotecă 

 Colţul căsuţei/Joc de rol 

 Construcţii 

 Ştiinţă 

 Artă 

 Nisip şi apă 

√ activităţi de dezvoltare personală: 

(rutinele- sosirea şi plecarea copiilor, deprinderi de igienă individuală şi colectivă, deprinderi de 

ordine şi disciplină, deprinderi de autoservire, întâlnirea de dimineaţă (calendarul naturii, prezenţa, 

gimnastica de înviorare, exerciţii de autocunoaştere, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, 

managementul învăţării prin joc, dezvoltarea empatiei, luarea deciziilor, medierea conflictelor), 

tranziţiile, activităţile opţionale) 

 

 

 

 

 



CURRICULUM LA DECIZIA GRĂDINIŢEI (activităţi opţionale) 

GRUPA MARE  LICURICII— 

 EXPERIMENTĂM, OBSERVĂM, MULTE LUCRURI ÎNVĂȚĂM! 

 CREIONELUL FERMECAT 
EDUCATOARE: IORDACHE SIMONA 

 

GRUPA MARE FLUTURAȘII:  

 CREIONUL FERMECAT 

 BUNELE MANIERE LA COPIII PREȘCOLARI 

EDUCATOARE: IORDACHE GHERGHINA/ CHISLITSCHI CORINA 

 

GRUPA MARE VOINICII:   

 MICII CREATORI 

 NE JUCĂM, ÎNVĂȚĂM, SEMNE GRAFICE REALIZĂM! 

EDUCATOARE: BARBU ELENA/ GRUZEA LOREDANA IOANA 

 

 

GRUPA  MIJLOCIE FURNICUȚELE— DANS, MIȘCARE, RELAXARE 
EDUCATOARE: SERGI DUMITRA/BĂICEANU MARINELA 

 

GRUPA  MIJLOCIE ALBINUȚELE:  ALBINUȚELE ÎN LUMEA POVEȘTILOR 

EDUCATOARE: BUTURUGĂ MARIA MAGDALENA/DUMITRU DANIELA 

 

 

GRUPA  MICĂ ALBINUȚELE:  ALBINUȚELE VORBESC CORECT--DLC 

EDUCATOARE: NECHIFOR AURELIA / GRUZEA LOREDANA IOANA 

 

GRUPA  MICĂ BUBURUZELE:  SĂNĂTATE DE LA TOATE 

EDUCATOARE: COMAN MARINELA/LEFTER CLAUDIA 

 

GRUPA  MICĂ PITICII:  PITICII ÎNVAȚĂ BUNELE MANIERE 

EDUCATOARE: CANAREICA ADINA/DENISOV MARIANA 

CURRICULUM NONFORMAL 

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE   ŞI   EXTRAŞCOLARE 

 Concursuri 

 Vizite 

 Întâlniri cu specialişti din diverse domenii- Farmacie, Cabinet Medical, Cabinet Stomatologic, 

ISU, Poliţie, Jandarmerie, Biserică, Librărie, Muzeu, Bibliotecă, Brutărie, etc. 

 Teatru de păpuşi  

 Programe artistice 

 Drumeţii, excursii 

 Activităţi în parteneriat cu şcoala şi cu alţi parteneri educaţionali din comunitate 

 Activităţi de voluntariat / sprijin pentru cei aflaţi în dificultate  

 



PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCAŢIONALE: 

 „Împreună pentru copiii noștri”  

 ”Micii pietoni”  

 ”Armonie și mișcare”  

 Toleranță și prietenie”  

 ”Ne bucuram împreună 

 ”Educație pentru sănătate”  

 ”Învăț să mă feresc de pericolele străzii”  

 ”Împreună pentru copiii noștri”  

 ”În curând voi fi școlar 

 ”Oare-i greu să fii școlar”  

Proiectul educațional regional ”Colț de țară minunat” inițiat de cadrele didactice de la grădinița 

noastră,  va fi continuat și anul acesta școlar. De asemenea proiectul cu ICEM  ”Natura, prietena 

mea” și cu Biblioteca Panait Cerna ”În lumea minunată a cărților” se va derula pe parcursul acestui an 

școlar. 

 
 

Copiii au nevoie de noi! Grija, atenţia, dragostea, tot ceea ce le acordăm îi fac să crească drepţi, 

luminoşi, de nădejde şi de speranţă. Aceasta este misiunea noastră, ne-o asumăm şi încercăm s-o 

ducem la îndeplinire. 

Resursele umane angajate în pregătirea şi educarea copiilor le asigură o asistenţă psiho-pedagogică 

remarcabilă. 

DIRECTOR : 

Cernencu Marcela -prof.inv.presc.gr.I 

CADRE DIDACTICE : 

Iordache Gherghina -prof.inv.presc.gr.I 

Iordache Simona-prof.inv.presc.gr.I 

Sergi Dumitra -educ.gradul I 

Nechifor Aurelia -prof.inv.presc.gr.I 

Băiceanu Marinela-prof.inv.presc.gr.II 

Coman Marinela-prof.inv.presc.gr.I 

Barbu Elena -prof.inv.presc.gr.II 

Canareica Adina- prof.inv.presc.gradul II 

Buturuga Maria Magdalena- prof.inv.presc.gradul II 

Gruzea Loredana-Ioana-prof.inv.presc.gr.def 

Denisov Mariana –prof.inv.presc.gradul I 

Chislitschi Corina -prof.inv.presc.gradul def 

Lefter Claudia Mariana –prof.inv.presc.gradul II 

 Dumitru Daniela---educ. Gr II 

 Profesor consilier scolar: Șmira Lilana 

Profesor logoped: Ionescu Emil 

 

 



 


