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                                                                     OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

                                        Grădiniţa cu Program Prelungit  ”Maya” Baia Mare 

 

 Tip de învăţământ : - preşcolar  
 Forma : Grădiniţă cu program prelungit 
 Plan de învăţământ : tradiţional, reglementat de OM cu nr.  5233/1.09.2008  
 CURRICULUM : naţional, reglementat  de OM cu numărul 5233/1.09.2008  

➢ Activităţile opţionale propuse: artă plastică; teatru pentru prescolari 
➢ Activităţi extracurriculare: engleză, inot,dans, sărbătorirea zilelor de naştere,  Grădiniţă de vară, 

excursii copii sau împreună cu părinții, vizite, spectacole indoor şi outdoor, expoziţii tematice; 
➢ Condiţii foarte bune pentru somnul de după-amiază 
➢ Servirea mesei, cu respectarea cerinţelor nutriţionale moderne și ecologice 
➢ Siguranţă şi securitate asigurată  
➢ Curte pentru jocuri în aer liber, amenajată cu mobilier specific, terasă pentru activităţi 

extracurriculare 
 
Resurse educaţionale :Umane :  
 

 
Resurse Materiale:  

➢ clădire (două nivele: parter, etaj)  
➢ curte de joacă   pentru organizarea activităţilor în aer liber, a jocurilor de mişcare, a concursurilor 

sportive, a programului recreativ;  

Director /profesor pentru 
învăţământul preşcolar 

administrator  

1 profesor pentru 
învăţământul preşcolar 

contabil 

4 educatoare   
 

asistent medical  

Profesor engleză  
 

bucătăreasă 

Profesor consilier școlar 
 

2 îngrijitoare   

Profesor logoped 
 

 

Profesor limba engleză 
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➢ amplasarea grădiniţei oferă un spaţiu securizant, protejat de circulaţia maşinilor, de factori de 
poluare fonică, atmosferică; 

➢ fond de carte în limba româna şi în limba engleză; 
➢ auxiliare didactice în limba româna şi în limba engleză; 
➢ dotări cu mobilier:  scaune, masuțe, etajere, dulăpioare, minibucătărie pentru jocuri de rol, 

şevalet pentru desen, table, mobilier adaptat pentru sectoarele bibliotecă, joc de masa, joc de rol, 
artă, stiință. 

➢ material didactic, jucării, jocuri; flipchardt, video proiector, creioane de colorat, carioci, acuarele, 
pensule, foarfece 

 
 
Oferta educaţională de bază: 

➢ Desfăşurarea activităţilor de educaţie timpurie conform curriculumului naţional pe categorii de 
activităţi : activităţi de dezvoltare  personală, activităţi pe domenii experienţiale, activităţi liber 
alese, în centrele de activitate: Biblioteca, Construcţii, Ştiinţe, Arte, Joc de  rol, Joc de masă, Nisip 
și apă; 

➢ Desfăşurarea activităţii cu respectarea programului zilnic în grădiniţe.  
➢ Activităţi de arte plastice şi decorative: desen, pictură, modelaj, colaj, ceramică. 
➢ Organizarea de serbări şi activităţi cu părinţii în funcţie de evenimentele importante ale anului 

desfăşurate în grădiniţă sau alte locaţii din oraş.  
➢ Consiliere psihologică a copiilor prin grija unui logoped şi a unui consilier şcolar. 
➢ Participarea la târguri, festivaluri, expoziţii. 
➢ Implicarea în campanii sociale şi umanitare. 
➢ Organizare de activităţi demostrative cu participarea părinţilor. 
➢ Organizarea de spectacole de teatru în grădiniţă sau vizionare de spectacole de teatru în săli 

spaciale de teatru. 
➢ Vizite la muzee şi alte obiective culturale în funcţie de temele studiate şi vârsta copiilor. 
➢ Plimbări în parcuri si in zonele invecinate grădiniței.  
➢ O excursie anuală la Grădina Botanică, Grădina Zoologică sau la obiectivele turistice din 

Maramureșul istoric. 
➢ Organizarea aniversărilor copiilor în grădiniţă în cadrul grupei. 
➢ Activităţi specifice de pregătire pentru şcoală a copiilor. 
➢ Asistenţă medicală permanenta asigurata de asistent medical si periodică asigurată de un medic 

primar pediatru  
 

✓ Invăţarea limbii engleze se face  în grupuri mici în cadrul proiectului ”Step-by-step storrytime” 
✓ Cursuri de înot – activitate extracurriculară 
✓ Cursuri de dans – activitate extracurriculară 

         
Activităţi opţionale : 

• Artă – grupele mijlocii şi grupa mare 

• Teatru pentru preșcolari – grupa mare 
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Proiecte de  parteneriat educațional : 
 

➢ In curând voi fii școlar 
➢ În lumea poveștilor  
➢ Grădiniţa de vară 
➢ Tradiţii maramureşene – oameni, locuri, tradiţii şi obiceiuri 
➢ Copil pentru o zi 
➢ Prieteni în uniformă 
➢ De la străbuni  invăţăm să fim copii buni 
➢ Petale-n vânt 

 
 

Programul 7.30 – 13.30: 

• Gustare  

• Ofertă educaţională de bază 

• Derularea unor activităţi opţionale 

• Prânz  

• Activităţi de recreere şi de relaxare 
 

 
Programul 7.30 – 17.30 mai cuprinde: 

• Odihna de după-amiaza  sau activităţi alese, jocuri, activităţi liniştite organizate cu copiii care nu 
dorm 

• Gustare  

• Activităţi de recreere şi de relaxare sau activităţi de consolidare a activităţilor desfăşurate  în 
activităţile de dimineaţaă  

• Derularea unor activităţi opţionale 
 
Grădiniţa funcţioneaza 11 luni pe an: 1 septembrie 2018 - 31 iulie 2019. 
Vacanţele prevăzute la Grădiniţa Particulară cu Program Prelungit  ”Maya” sunt următoarele: 
Vacanţa de iarnă: 15 zile  
Vacanţa de primăvara: 5 zile  
Vacanţa de vară: 1 august – 1 septembrie, la care se adaugă sărbătorile legale. 
Grădiniţa poate fi deschisă în luna august la solicitarea părintilor. 
 
 
 
DIRECTOR,  
Prof. Maria Alexandrina  BOTIȘ 
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