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1. DESPRE NOI 

 
 

Doriți să va formați copiii într-o grădiniță de care să fiți mândri? 
,,Bine te-am gasit! Cu unii ne cunoaștem încă din anul 2015, cu alții facem  

cunoștință acum: eu sunt Dana Dedu, mămica lui Iani, fiică de cadre 

didactice, fost dascăl, în prezent manager la Grădinița cu Program 

Prelungit“Iani’s Club’’ din orașul Buftea. Am devenit un adult mult mai 

responsabil, ca și tine, în momentul în care am devenit părinte.Acest proiect 

minunat a pornit de la o dorință puternică, dorința  de a oferi copiilor un loc magic, plin de 

culoare,care contribuie la dezvoltarea abilităților de învățare,la construirea încrederii de sine. 

 Împreună cu echipa ,,Iani’s Club’’, dir. prof. Pintilie Maria-Magdalena, dascălii 

devotați Daniela Dumitru, Iulia Mihai, Raluca Comșa, Mădălina Marin, Cătălina Buștea, 

Laura Paraschiv și valorosul consilier pentru dezvoltare personală-logoped Amelia Felicia  

Nae, îngerul păzitor ai sănătății asist. Aurelia Oiță,maiestrele în îngrijire și atenție Geta Filip, 

Alina Iancu, Anișoara Pătulea, Georgiana Sandu, magicienii gustului Ioana Burtea și 

Mihaela Ion, expertul în curățenie Anicuța Dumitru, am făurit locul acesta pentru toți copiii, 

pentru fiecare stadiu de dezvoltare și dimensiune a viitoarei lor personalități, pentru fiecare 

moment din viața lor. Am adus specialiști care să-i însoțească în procesul lor de devenire. Am 

creat mediul astfel încât să satisfacă nevoia copiilor, ritmul lor, educația lor. 

 Ne propunem să maximizăm potențialul nativ al fiecărui copil, printr-o învățare 

dinamică, bazată pe experimente și experienșe multiple, în contextul unei implicări 

multisenzoriale pe baza Curriculumului pentru educație timpurie 2019. 

 Știu că ești în căutarea unul loc în care să-ți aduci copilul și să simți că este în 

siguranță, fizic și emotional, că-i este facilitată nevoia de experiențiere și educația: prin joc și 

servicii educaționale centrate pe nevoia lui, pe stadiul lui de dezvoltare emoțională și 

caracteristice vârstei, în ritmul său. 

Acesta este locul în care educația timpurie se realizează într-un mediu centrat pe copil, 

pe nevoile sale si pe capacitatea sa de implicare, în armonie cu așteptările socio-culturale 

actuale. Aici ne desfășurăm activitatea într-o atmosfera bazată pe înțelegere, toleranță, 

sprijin, respect, orientându-ne spre o dezvoltare emoțională și cognitivă echilibrată a copiilor 

noștri, descoperindu-le potențialul și valorificându-l. 

Vremuri pe care le trăim datorate pandemiei cu virusul SARS-Cov2 te-au găsit ca 

părinte cu griji, incertitudini, nesiguranță și mai ales teama de îmbolnăvire a ta si a celor 

mici, mai ales.Știu că ești în cautarea unui loc care să-ți ofere liniște, încredere că ai facut tot 

ce era mai bine pentru copilul tău, când tu însuți nu poți să fii lângă el. Vei avea, astfel, 

confortul emoțional ca să te poți concentra pe ce ai de făcut în restul zilei.’’ 
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2. PRESTIGIUL 

 
Rezultatele remarcabile obtinute de-a lungul celor 8 ani de funcționare   (în primii 2 ani 

am funcționat ca loc de joacă și centru educațional pentru copii, iar de 6 ani funcționăm ca 

grădiniță cu program prelungit, în prezent Acreditată prin O.M. 4970/23.08.2021) se datorează 

unui parcurs educațional armonios, în care părinții ne-au deschis ușa cu încredere, au facut ca 

unitatea să devină reprezentativă pentru învățământul din orașul Buftea. Aceste rezultate se 

cuantifică în copii cu o dezvoltare armonioasă și cu un parcurs educațional favorabil, părinți 

mulțumiți, peste 100 de diplome și premii obținute la concursuri naționale și locale, peste 30 de 

protocoale de colaborare cu parteneri locali, naționali și internaționali și numeroase activități 

extracurriculare și extrașcolare desfășurate lunar. 

Răspundem cel mai bine nevoilor de mișcare și destindere prin cea mai mare suparafață 

de joacă deținută de o grădinița și singura cu spațiu propriu de joacă acoperit  la nivelul 

județului. 

Fiecare părinte care ne-a călcat pragul a plecat mulțumit și acum revine cu încredere 

pentru a-și lăsa copilul în grija personalului care de fiecare dată a demonstrat că este dedicat 

copiilor, manifestând grijă și interes în activitatea întreprinsă. 

 

3. ELEMENTE DE IDENTIFICARE ALE GRĂDINIȚEI  

 
 Titulatura oficială a gădiniței:Grădiniţa  cu Program Prelungit Iani's Club 

 Adresa: Str. Intrarea Constructorului, Nr. 1, Buftea, Ilfov 

 Reper: lângă Școala Gimnazială Nr.1, Buftea 

 Zona:  Cartier Studio 

 Tipul grădiniței: particulară 

 Nivelurile de școlarizare: preșcolar  

 Telefon/E-mail: 0722. 811.874 / ianisclub@yahoo.com 

 Web site: www.ianisclub.ro  

 Limba de predare: română 

 Tip de învățământ: traditional 

 Legislație de funcționare: Ordinul de acreditare al M.E.nr 4970/23.08.2021 

Grădinița cu Program Prelungit Iani’s Club se află într-o zonă liniștită a orașului, puțin 

poluată, departe de traficul intens și are în apropierea sa spții verzi și parcuri amenajate de 

primăria locală. Avem acces rapid la Parcul Știrbey- loc cu încărcătură istorică a orașului, Parcul 

Dintre Flori- cu amenajări moderne, Parcul Raja și zone naturale de agrement pitorești de-a 

lungul Lacului Buftea. Mediul natural ofertant ne ajută în realizarea unor activități 

extracurriculare divesificate în care copiii interacționează cu natura. 

Unitatea noastră își are sediul într-o construcție nouă (2013), cu o sală de joacă spațioasă 

și clase frumos decorate, mobilier nou, materiale didactice diverse, cu dispozitive audio-video 

performante și dotări cu electronice  .  
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 Cea mai importanata resursă a Grădiniței cu Program Prelungit Iani’s Club este spațiul, 

total amenajat pe placul copiilor.  

Vom prezenta clădirea, zonele de PARTER și ETAJ, precum și CURTEA EXTERIOARĂ 

 

4. RESURSE MATERIALE: 
 

Mediul educaţional 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).  

Mediul educaţional intern şi extern sunt dotate în concordanţă cu „Standardele privind 

materialele de predare-învăţare în educaţia timpurie”, aprobate prin O.M. 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;  

 Materiale care sprijină respectarea diversităţii culturale şi promovarea incluziunii sociale. 

 Materialele puse la dispoziţie asigură desfăşurarea educaţiei sanitare, ecologice, rutiere, 

PSI. 

Grădinița „Iani’s Club” dispune de:  

 5 săli de clasă cu dublă funcționalitate 

 4 grupuri sanitare 

 1 cabinet medical 

 1 spațiu destinat directorului, precum și activităților administrative și secretariatului 

 biblioteca proprie dotată cu peste 500 de volume, din care 80 reprezintă auxiliarele 

curriculare, 20. de enciclopedii, 80de cd-uri/dvd-uri/softuri educaționale. 

 1 cabinet de consiliere  

 1 spațiu pentru servit masa 

 1 bucătărie 

 1vestiar pentru personal  
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 1 spațiu de depozitare și 1 arhivă 

 1 spațiu de joacă exterior cu o suprafață de 250 mp, special amenajat cu tartan pentru 

evitarea accidentărilor 

 existența autorizațiilor ISU și DSP, inclusiv pentru cantină; asistența medicală este 

asigurată prin prezența asistentei full-time și a medicului prin contract part-time.  

              Unitatea noastră de învățământ garantează siguranţa şi sănătatea tuturor copiilor înscriși 

și le oferă un mediu sigur, unde sunt educaţi, iubiţi, îngrijiţi, cât timp părinţii sunt antrenaţi în 

alte activităţi.  

Grădinița oferă un proces de învăţământ flexibil, deschis către schimbare, axat pe modele 

educaţionale care să stimuleze dezvoltarea personală şi profesională a preşcolarilor, pregătirea 

lor temeinică pentru integrarea în societate. 

  Copiilor li se va permite accesul la materialele din sala de grupă şi folosirea acestora 

conform specificului preşcolar. Materialele şi jucăriile sunt aranjate pe rafturi joase, astfel încât 

copiii să aibă uşor acces la ele. 

4.1 PARTERUL: 

Locul de joacă are  o suprafață de 250 mp, spațiu ce include structura modulară compusă 

din tobogane, piscină cu bile, labirint, diverse jocurisi echipamente gonflabile. Întreg spațiul de 

joacă este acoperit cu pardoseala specială din plăci de cauciuc granulat, care furnizeaza o 

suprafață sigură pentru mers și pentru joacă, sunt moi și călduroase, antiderapante și, cel mai 

important, protejează copiii și absorb foarte bine șocurile la impact. 

Toate echipamentele de joacă  respectă standardele europene  EN 1176 si EN 1177 cu privire 

la siguranța și sănatătea utilizatorilor și a mediului înconjurător. 

Având în vedere că recomandările noului Curriculum pentru educație timpurie sunt spre 

un număr mai mare de ore alocate activităților liber-alese care necesită și un spațiu generos,  

indiferent de sezon sau de vremea de afară, aici copii vor avea cadrul perfect în care se pot 

exprima ludic și pot învăța beneficiind de tot confortul dotărilor alese în conformitate cu nivelul 

lor de vârstă și pentru asigurarea siguranței.  

Bucătăria proprie oferă un meniu variat, adaptat nevoilor nutiționale ale preșcolarilor 

întocmit de un bucătar cu experiență și un medic pediatru. Prospețimea și calitatea ingredientelor 

sunt criterii de bază în alegerea furnizorilor pentru prepararea zilnică a hranei. Personalul care 

lucrează în cantină  va fi participa la triajul epidemiologic zilnic pentru asigurarea siguraței 

sanitare în contextul epidemiologic generat de pandemia cu virusul SARS-Cov2. 
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Tot la parter se afla recepția si o zona deschisăde așteptare pentru adulți care în acest an 

va fi supusă unui regim de utilizare special conform normelor de distanțare generate de virusul 

SARS-Cov2, două săli de clasă,sală de mese, ungrup sanitar pentru personal, un grup sanitar 

pentru vizitatori, 1 grup sanitar pentru copii compartimentat. 

 

4.2 ETAJUL: 

Nivelul superior, 250 mp, este amenajat pentru desfășurarea activităților didactice, 

răspunzând corespunzator nevoilor de spațiu pentru trei grupe de vârstă. Compartimentarea a 

fost realizată astfel: 2 holuri cu spații pentru vestiar, 5 săli de grupă, bibliotecă, grup sanitar 

pentru copii cu dotări specifice. 

Sălile de grupă sunt concepute pentru a putea susține activitatea a aproximativ 15 

preșcolari/sală într-un mediu care le susține confortul fizic și emoțional. Sala de grupă le 

vorbește copiilor prin ceea ce oferă ca posibilitate de actiune și experiență. Aflați în fața mai 

multor posibilități, copilul este invitat să aleagă ceea ce i se potrivește prin centrele de interes și 

ariile de stimulare.  

Dotările includ mobilier modern adaptat necesităților de vârstă ale copiilor, bibliotecă cu 

titluri variate, jucării și jocuri educaționale, dispozitive audio-video, plașe, machete și 

dispozitive care suțin cunoașterea și curiozitatea și nu în ultmul rând o gamă variată de rechizite. 

În anul școlar 2021-2022 vom folosi și amenaja corespunzător toate spațiile grădiniței 

pentru a implementa măsurile de prevenție a imbolnăvirilor și răspândirii virusului SARS-Cov2.  

Astfel se vor aplicamăsuri de distanțare, igienizare, prevenție. 

 

 

Pentru o prezentare mai detaliată a procedurilor specifice contextului epidemiologic în 

care ne aflăm, vă rugăm să consultați Planul de măsuri  de organizare a activității, gestionare fluxuri 

de acces, utilizarea spațiului educațional din Gradinița cu P.P. Iani’s Club în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-Cov-2. 

 

4.3 CURTEA EXTERIOARĂ: 

Loc de joacă exterior este amenajat pentru a răspunde nevoilor de mișcare în aer liber ale 

copiilor și corespunde activităților didactice și de relaxare specifice vârstei preșcolare. Suprafața 

este acoperită cu pavele din cauciuc REflex care au ca scop protejarea copiilor la impactul cu 

solul crând, astfel, un spațiu sigur ce previne incidentele. Ansamblul de joacă și mobilierul 

exterior îmbină lemnul  pentru crearea unui aspect cât mai natural, cu materialele PVC de cea 

mai bună calitate care aduc un strop de culoare și oferă confort celor mici. 
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Acest spațiu generos ne-a ajutat de-a lungul timpului să organizăm diverse evenimente 

extracurriculare precum petreceri tematice, teatru în aer liber, întâlniri cu părinții și serbări de 

sfârșit de an școlar. 

În contextul epidemiologic generat de virusul SARS-Cov 2 organizarea activităţilor în 

mediul exterior va ajuta la implementarea măsurilor sanitare, dar mai important, va putea 

contribui la liniştirea acestora și la fortificarea  fizică a copiilor.  

 Dincolo de aceasta, integrarea experienței din exterior în relațiile pedagogice și didactice 

înseamnă a deschide mai mult grădiniţa către un element fundamental: mediul.  

Cadrele noastre didactice proiecează  activități de învățare în aer liber pentru conectarea 

copiilor la realitatea mediului înconjurător și desfășurarea unor experiențe de cunoaștere, 

explorare care favorizarea dezvoltarea lor armonioasă.  

Studiile confirmă faptul că predarea afară:  

- este bună pentru sănătate și gestionarea stresului  

- cultivă abilități cheie pentru succes în secolul XXI (favorizează dezvoltarea 

comunicării, colaborării, creativității și gândirii critice)  

- promovează dobândirea de cunoștințe în domeniile limbaj, științe și matematică  

- construiește respectul de sine - îmbunătățește realizările academice - reconectează copiii 

la realitate și la mediul înconjurător. 

 

5. RESURSE UMANE 

 

Echipa Grădiniței „Iani’s Club”, formată din personalul didactic (directorul și cadrele 

didactice de la grupe), personalul didactic auxiliar și nedidactic, este specializată pentru a lucra 

cu copiii preșcolari și este definită prin profesionalism, capacitate de organizare și îndrumare, 

dragoste pentru copii, entuziasm și dinamism și se bucură de prestigiu în comunitate. 

Echipa Grădiniţei cu Program Prelungit  Iani’s Club este formată din următorul personal 

didactic, didactic auxiliar şi nedidactic: 

 
Personalul didactic: 
-3 profesori pentru învățământul preșcolar  
- 4 educatoare.  
Personal didactic auxiliar : 
-1 administrator; 

 
Personal nedidactic: 
-1  asistent medical;   

-2  bucatari;  

-5  ingriitori copii. 

-1 contabil 
-1 consilier psihopedagog/logoped; 
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CADRELE DIDACTICE SE PREZINTĂ 

ED. BUȘTEA MARIA-CĂTĂLINA 
Sunt una dintre persoanele care a știut întotdeauna ce meserie își dorește să urmeze. Am terminat  cursurile 

liceului pedagogic și din acel moment am știut care este calea mea. Calificarea de educatoare pentru mine 

este mai mult decât o meserie, a devenit un fel de a fi, de a mă prezenta în fiecare zi cu ceava mai nou, mai 

bun pentru copii. Așa cred că trebuie să fie orice dascăl: să se reinventeze zilnic pentru copii săi având la 

îndemână ‘’trucuri’’ vechi, bine stăpânite. 

 

 ED.COMȘA RALUCA-ANDREEA 

Sunt cea mai nouă, dar și cea  mai tânără membră a echipei Iani’s Club .Am pornit pe la drum cu mult 

entuziastm în meseria mea și mă bucur în fiecare zi ca pot sa descopăr lucruri noi și provocatoare. Drumul 

meu ca dascăl aici se deschide și îmi doresc din tot sufletul să fie un drum cunoașterii și desăvârșirii. Îi am 

alături pe copii și pe colegele mele și mă uit cu încredere spre viitor.  

ED.DUMITRU DANIELA 

Mă numesc Daniela Dumitru  și sunt mama a două fete adolescente minunate. Ele m-au învățat bucuria 

pe care educația unui copil ți-o poate oferi. Am devenit educatoare tocmai pentru a nu îmi lipsi niciodată 

bucuria de a ajuta  copiii să se dezvolte simțind iubirea, răbdarea și grija de care au atâta nevoie când 

fac primii pași în grădiniță. Aici ,împreună cu copiii creez decoruri de poveste și călătorim mânați de 

curiozitate în lumea cunoașterii 

 

 PROF.MARIN MĂDĂLINA 

Sunt Mădălina Marin, am absolvit studiile Universității din București, Pedagogia învățământului Primar 

și Preșcolar, mai apoi am aprofundat cursurile de Master în domeniul Științe ale Educației..Cu bucurie 

îmbin curriculumul traditional cu elemente din alternativele educationale pentru a crea un mediu 

educational câ mai ofertant pentru cei mici Împreună cu echipa Grădiniței Iani’s Club, prin educație, vom 

crea o societate mai bună din care copiii noștri vor face parte si în mijlocul căreia se vor dezvolta. 

               

ED.MIHAI IULIA-RALUCA 

Trăiesc o poveste frumoasă, vie și cât se poate de frumoasă despre tot ce e mai bun pe lume: 

ÎNVĂȚAREA! Zi de zi învățăm să creștem, să iubim, să trăim, să fim demni în devenirea noastră. Sunt 

mândră să fiu parte a  echipei Iani’s Club unde pot învăța lucruri noi alături de efervescentele colege 

creative, totul pentru o educație de calitate a copiilor. 

 

PROF.PARASCHIV LAURA 

Mă numesc Laura Paraschiv și sunt de 17 ani educatoare. Grădinița este o lume în care îmi place să 

trăiesc pentru că „Nu există artă mai frumoasă decât arta educației. Pictorul și sculptorul fac doar figuri 

fără viață, dar educatorul crează un chip viu; uitându-se la el se bucură și oamenii, se bucură și 

Dumnezeu.”, Sf. Ioan Gură de Aur. 

 

Dir. Prof. înv. Preșcolar PINTILIE MAGDALENA  

Totul a pornit ca o joacă de copil. Și acum totul a devenit o joacă foarte serioasă ca director 

educational. În anii de studenție am fost voluntar al unei asociații pentru combaterea abandonului 

școlar și mi-am dat seama că ceea ce mă va împlini va fi cariera de profesor. Am învățat că a fi dascăl 

nu înseamnă doar iubirea pentru copii, ci mai presus de aceasta este respectul față de ei. Să te prezinți 

în fața copiilor de la grupă trebuie să fie un exercițiu de respect și responsabilitate: să le respectăm 

copiilor copilăria, timpul, lacrima și zâmbetul, eșecul și încercarea și tot ce a adus cu inocență  ființa 

lor    în fața noastră.
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6. RESURSE DIGITALE 

 

 Platforma KINDEPEDIA facilitează transmiterea informaţiilor zilnice despre 

copil, în această perioadă când întâlnirile faţă în faţă părinte-dascăl sunt mai limitate. 

Părinţii vor putea accesa informaţii despre programul de activităţi, programul de odihnă, 

meniul zinic al copilului, fotografii şi video-uri din timpul programului de grădiniţă, se pot 

stabili conferinţe de învăţare online sau sedinte cu parintii prin aplicaţia Zoom, se poate 

opera transmiterea de teme de lucru şi transmiterea feedback-ului, există o secţiune de 

mesaje care înlesneşte comunicarea dintre grădiniţă şi familii. 

 În anul școlar 2021-2022 cadrele didactice păstrează şi strategiile anteriore de 

comunicare precum grupul de  WHATSAPP pentru fiecare grupa  şi discuţiile individuale 

cu părinţii, grupul privat de  FACEBOOK  - Iani’s Kindergarten, adresa de E-MAIL 

ianisclub@yahoo.com. 

 Deşi relaţia strânsă cu familiile, comunicarea directă zilnică între personalul 

grădiniţei şi beneficiari sunt caracteristicile de bază care ne-au asigurat succesul în ceea ce 

facem pentru copii, în următoarea perioadă dorim să folosim mijloace moderne de 

comunicare şi învăţare, cu rezultate la fel de bune, astfel încât siguranţa sanitară a copiilor 

şi adulţilor să fie pe primul loc. 

 Dorim să implementăm strategii optime de comunicare cu părinţii şi să satisfacem 

cât mai bine nevoile de învăţare, interacţiune, cunoaştere ale copiilor. 
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7. OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020– 2021 
,,Bine ai venit în lumea mea, bine ai venit la GRĂDINIȚA IANI’s CLUB! Eu sunt Iani-

COPILUL! Am aceleasi nevoi emoționale ca și tine și sunt supus acelorași transformări, 

schimbări...ma dezvolt, CRESC! A venit timpul să mă despart de familia mea, pentru câteva ceasuri și 

să merg la grădiniță. Mami a început să meargă la serviciu și tati este și el plecat cu treabă. Eu îmi 

petrec o parte din ceea ce sunt: simt, percep, îmi reprezint, gândesc, cunosc, mă mișc..învăț prin joc și 

joacă. Știu că și pentru tine  părinții  vor un loc în care să crești sănătos și în siguranță. Hai, te aștept 

aici să fim prieteni! 

Analizați oferta noastră: 

Grădinița cu Program Prelungit Iani’s Club o veți găsi în orașul Buftea, strada Intrarea 

Constructorului, Nr. 1, Cartier Studio.  

Programul de funcționare este 07:00 - 19:00 pentru personalul de îngrijire și 08:00 -18:00 

pentru copii și cadrele didactice. 

Rolul unității noastre este de a realiza un proces instructiv-educativ la un nivel înalt, astfel 

încât el să fie o reușită deplină pentru viitorul școlar și să rămână de neuitat. 

Ca functie centrală, de maximă generalitate, educația urmărește formarea și dezvoltarea 

personalității copiilor, în vederea integrarii lor în societate. 

Eficiența procesului instructiv-educativ are la bază utilizarea resurselor umane: atât cadrele 

didactice calificate și în curs de calificare, cât și personalul nedidactic. 

Serviciile educaţionale oferite de grădiniţa noastră se adresează următorilor beneficiari: 

- Beneficiari primari: preşcolarii cu vârste cuprinse între 3 – 6 ani; 

- Beneficiari secundari: familiile preşcolarilor; 

- Beneficiari terţiari: comunitatea locală, societatea în general. 

Grădinița „Iani’s Club”, ofera o abordare pluridisciplinară: îngrijire, nutriţie şi educaţie, în 

acelaşi timp. 

7.1 Structura grădiniței pe grupe: 

 GRUPA MICĂ 3-4 ANI 
GRUPA MIJLOCIE 4-5 

ANI 

GRUPA MARE 

5-6 ANI 

Număr grupe 2 1 1 

Număr locuri 

copii 
2x15 18 18 

Cadre didactice 

+ personal  de 

îngrijire 

A,Ed. Mihai Iulia-Raluca, Ed. 

Dumitru Daniela si 

Îngrij. Pătulea Anișoara 

B.Prof. Pintilie Maria-Magdalena, 

Ed. Comsa Raluca Andreea si 

ingrij. Iancu Alina 

 

Prof. Marin Mariana-

Madalina 

Îngrij. Sandu Georgiana 

Prof. Paraschiv Laura, 

Ed. Ghiță Maria-Cătălina si 

ingrij. Dumitru Anicuta 
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Optând pentru una din aceste grupe, copiii își aprofundează cunoștințele în diferite domenii de 

activitate. Competența cadrelor didactice a fost verificata și demonstrată în timp.Personalu 

didactic al grădiniței este format din cadre didactice calificate și titulare dornice de dezvoltare 

profesională, creative, dedicate meseriei, înțelegătoare și iubitoare de copii.  

7.2 Program: 

 

TIP PROGRAM TARIF INTERVAL ORAR MESE INCLUSE 

Program lung 1400 ron 8:00 – 18:00 Mic dejun, masa de pranz, gustare 

 

7.3 O zi la gradinita Iani’s Club: 

 

Structura anului școlar 

 Unitatea noastră de învățământ urmărește structura anului școlar 2021-2022, propusă de 

Ministerul Educației. 
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7.4 Curriculum- activitatea de predare-învățare-evaluare  

 

În educarea copiilor grădiniței noastre am reușit să ne ghidăm și ne vom ghida în 

continuare,  după următoarele principii: 

 însușirea unei educații alese prin cizelarea cu migală și afecțiune a celor ”7 ani de acasă”; 

 cultivarea prieteniei față de ceilalți copii în spiritul toleranței, al înțelegerii diversității și 

acceptării ei, al discernerii dintre bine și rău cu scopul pregătirii primilor pași în viață; 

 definirea caracterului și personalității incipiente a copiilor; 

 socializarea copiilor și dezvoltarea capacității lor de comunicare; 

 stimularea și dezvoltarea capacității copiilor de a aplica cele însușite; 

 dezvoltarea logicii, capacității asociative, a îndemânării și imaginației copiilor – premise 

pentru reușitele viitoare; 

 încurajarea  încrederii în sine a copiilor și a încercării de autodepășire; 

 învățarea planificării sarcinilor și  îndeplinirea acestora; 

 autoprotejarea în fața influențelor negative ale mediului extern (discernământ). 

 

     Curriculumul parcurs în unitatea noastră adoptă ideile pedagogiei românești și încearcă 

să se situeze în acord cu tendințele inovatoare în domeniul curriculumului internațional.  

 Activitatea didactică a grădiniței se desfasoară având la bază Curriculumul pentru 

educaţie timpurie aprobat prinOrdinul ministrului Educației Naționale nr. 

4.694/02.08.2019 respectand cultura, tradițiile și obiceiurile României. Ea are la bază o 

planificare bine documentată a activităților de învățare conform particularităților de vârstă ale 

copiilor din unitate. 

Punctele de plecare (premisele) ale curriculumului pe baza cărora se formează 

competențele-cheie, la nivel preșcolar, se realizează pe baza cunoștințelor, deprinderilor și 

atitudinilor manifestate pe cele cinci domenii de dezvoltare: 

A. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE 

B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ 

C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI FAȚĂ DE ÎNVĂŢARE 

D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ŞI A PREMISELOR CITIRII ŞI SCRIERII 

E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII 

 

 

Educaţia oferită trebuie să asigure stimularea diferențiată a copiilor, vizând dezvoltarea 

intelectuală, afectivă, socială şi fizică a fiecărui copil în parte şi are în vedere atingerea 

următoarelor finalităţi ale educaţiei timpurii: 
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 Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul propriu 

şi de trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia. 

 Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru a dobândi 

cunoştinţe, deprinderi, atitudini si conduite noi. Încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor 

si experimentărilor, ca experienţe autonome de învăţare. 

 Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini 

de sine pozitive. 

 Sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini necesare 

acestuia la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii. 

 7.4.1Activităti de învățare: 

 

 Activități liber alese (ALA) 

 Activități de dezvoltare personală (ADP) 

 Activități pe domenii experiențiale (ADE) 

- domeniul știinte (activități matematice și cunoașterea mediului) 

- domeniul om și societate (educație pentru societate și activitate practică) 

- domeniul estetic si creativ (arta plastica si educație muzicală) 

- domeniul limbă și comunicare (educarea limbajului) 

- domeniul psihomotric (educație fizică) 

 Activitati integrate. 

 

Realizarea proiectelor tematice educaționale constituie modalități de a cunoaște diferite 

medii mai apropiate sau depărtate de copii. 

Unul dintre obiectivele concrete ale învățământului românesc modern este acela al unui 

învățământ CREATIV și LOGIC în detrimentul celui reproductiv. Finalitățile învățământului 

preșcolar asigură dezvoltarea normală și deplină a copilului preșcolar ținând seama de ritmul 

propriu de dezvoltare al copilului având ca activitate fundamentală JOCUL. 

 

7.4.2 Evaluarea copiilor va fi inițială- laînceputul anului școlar, continuă- pe tot 

parcursul anului școlar și finală- la sfarsitul anului.  Se realizează prin jocuri și sarcini didactice, 

observarea de către cadrul didactic al comportamentului copilului în diferite momente ale zilei si 

uneori chiar prin intermediul exercițiilor și fiselor didactice. Evaluarea va urmări toate domeniile 

de dezvolare și va viza toate domeniile experențiale, iar rezultatele vor ficentralizate 

corespunzator și comunicate beneficiarilor. 

Comunicarea rezultatelor evaluărilor către părinți are ca scop observarea evoluției în timp 

a copilului, găsirea unor măsuri ameliorative pe termen lung și pe termen scurt adaptate nevoilor 

preșcolarului precum și formularea corectă și completă a unui profil psihopedagogic care să 

faciliteze personalizarea actului educațional.  
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7.5 ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ȘI EXTRACURRICULARE 

Grădinița cu Program Prelungit Iani’s Club oferă o atenție sporită activităților extrașcolare 

și extracurriculare: 

-Vizionare spectacole de teatru, circ și operă comică pentru copii; 

-Vizită la muzee, gradina botanică, gradina zoologică; 

-Plimbari în aer liber, deplasari la diferite obiective locale cu microbuzul propriu, excursii; 

-Organizare de serbări cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, 1 Iunie, sfârsit de an școlar); 

-Participarea la concursuri la nivel local si national- doresti sa te bucuri de realizarile copilului 

tau? La noi are sansa sa participe si sa obțină diplome la diverse concursuri artistice. 

-Implicarea in diferite proiecte umanitare; 

-Aniversari si onomastici- ai dori o sarbatoare a zilei de nastere? Iani’s Club este locul ideal 

pentru organizarea evenimentelor importante din viata copiilor în colectivitatea din care fac parte 

fiind protejati in contextul epidemiologic actual. 

- Program educaţional de vară( Grădiniţa de vară Iani’s Club în locaţia noastră-iunie-sept.2022). 

 

În acesta perioada va trebui să ne reinventăm date fiind conditiile epidemiologice generate 

de virusul SARS-Cov2 prin care se recomandă limitarea mobilității și a contactului între 

persoane pentru asigurarea siguranței sanitare. Astfel, concursurile interșcolare și activitățile care 

presupun colaborarea cu alte unități de învățământ se vor muta în mediul online, iar celelalte 

activități sunt planificate pentru desfășurarea în aer liber și cu respectarea măsurilor de prevenire 

și combatere a răspândirii noului virus.  

7.6 PARTENERI EDUCAŢIONALI ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021 

 Centrul Cultural Buftea; 

 Şcoli ș grădinițe la nivel local și național; 

 Palatul Copiilor şi Elevilor  Ilfov; 

 Teatru de păpuși; 

 Edituri școlare; 

 Cabinet individual consiliere de devoltare personală,logopedie–Nae Amelia-Felicia 

 Alte ONG-uri, asociații din domeniul educației. 
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7.7 Activități opționale 
Planificarea și proiectarea opționalului are ca scop dobândirea de către copii a unor 

cunoștințe, comportamente și atitudini corecte de protecție a vieții lor în lumea înconjuratoare. 

 

 CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII 

 

        Playing&learning english           Sunt mic, dar știu tot!                Am grijă de sănătatea mea                     Micii pietoni   

              Grupa mica A                 Grupa mica B                       Grupa mijlocie                   Grupa mare 

                           

 

CLUBURILE: 

 

 

 

 

 

 

 

LIMBA ENGLEZĂ
DEZVOLTARE 
PERSONALĂ

LOGOPEDIE
DANS ȘI GIMNASTICĂ 

DE RELAXARE
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7.7.4 Limba engleză 

Vrei ca micuțul tău să cunoască o limbă straină? Poate învăța cu un profesorLIMBA 

ENGLEZA în gradinița noastră. 

Grădinița cu Program Prelungit Iani's Club vă propune o abordare a opționalului de limba 

engleză, introducând un program de 2 ore săptămânale. 

 Metoda de predare presupune ca elevii preșcolari între 3 și 6 ani să fie introduși într-o 

programă școlară care cuprinde materiile următoare: Mathematics, Language, Comprehension, 

Phonics, Reading, Handwriting. Aceste materii sunt predate celor mici printr-o metoda geniala si 

sigura de lucru care se bazeaza pe repetarea continua a subiectelor.  

Profesorul de limba engleză va avea o strânsă colaborare cu dascălii de la grupă pentru a 

adapta o tematică similară în planificarea săptămânală a activităților. Astfel, copii vor învăța în 

limba engleză chiar acele noțiuni cu care operează întreaga săptămână în activitățile planificate 

de către educatoare la grupă. 

 Învățarea perfecă a limbii engleze pentru copiii între 3 si 6 ani începe cu învățarea 

sunetelor și literelor, trecerea la cuvinte fonetice și apoi la cuvinte non-fonetice. Cu cât se repeă 

mai mult acestea, cu atât copiii vor învăța mai repede să citească.  

La matematică copiii vor învăța numerele, mici operații aritmetice, din nou prin repetitie 

continuă dar si prin diverse jocuri. 

 

 7.7.5 Dans modern 

Vrei ca nevoile de mișcare are copilului tău să fie canalizate în mod creativ? Alege să 

participe la cursurile de DANS ȘI GIMNASTICĂ DE RELAXARE. Dansul și 

mișcarea  înseamnă pentru cei mici învățare și expresie de sine, joacă și artă. 

Copiii descoperă lucrurile pe care le pot face cu propriul corp, învață să se exteriorizeze 

emoții și pot da frâu liber creativității, spunând povești în timp ce fac mișcare. 

 Împreună cu un profesor de dans, cu o experiență în lucrul cu copiii de peste 20 de ani, 

care a colecționat zeci de premii naționale vom crea pentru copilul dumneavoastră cadrul perfect 

de exteriorizare și exprimare prin dans, ritm și voie bună într-o manieră regândită, care să 

respecte normele epidemiologice actuale. 

Cursul se va desfășura cu o frecvență  bisăptămânală. 
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 7.7.6 Dezvoltare personală  

Îti doresti ca micuțul săse dezvolte armonios? Ajuta-l să-si conștientizeze sinele și 

resursele interioare în cadrul atelierului de DEZVOLTARE PERSONALĂ, susținut de 

consilierul specializat Amelia Felicia Nae. 

Din dorinta de a descoperi cât mai bine și de a fructifica talentele și resursele copiilor noștri, într-

o manieră non formală, extracurriculară,vom deschide în anul școlar 2021-2022 , Atelierul de 

Dezvoltare Personala, adresat copiilor cu vârsta între 3 și 6 ani. 

Atelierul se va desfășura cu o frecvență de un curs pe săptămâna, cu o durată între 30-60 de 

minute (în funcție de nivelul de vârstă al copiilor și de capacitatea acestora de atenție și implicare). 

 Ateliere vor fi structurate astfel: 

 dezvoltare personala individuala (axat pe dezvoltarea limbajului prin elemente de 

logopedie si pe rezolvarea nevoilor individuale ale copilului) - 130 lei/ luna /4 sedinte 

 dezvoltare personala de grup, maxim 5 copii (axat pe dezvoltare socio-emotionala si 

cognitiva prin tehnici speciale de joc si arta)  

 

7.7.7 Logopedie 

,,Suntem prin esența noastră ființe ale comunicarii’’, asadar avem nevoie să ne dezvoltăm 

rapid și armonios limbajul, iar împreună ca un specialist să găsim soluțiile potrivite pentru 

dificultățile de vorbire prin opționalul de LOGOPEDIE. 

 Logopedia este ramură a defectologiei care se ocupă cu studiul defectelor de vorbire și al 

metodelor de înlăturare și de prevenire ale acestora. 

 De ce să apelăm la logopedie? 

 Vom apela la  cursurile de logopedie în cazul în care observăm că este ceva în neregulă 

cu felul în care copilul comunică. Nu sunt necesare studii de speciali tate pentru ca  părinții să 

observe cu ușurință anumite probleme precum:  

 întârzieri în debutul şi dezvoltatea vorbirii;  

 vocabular foarte slab dezvoltat (4-5 cuvinte) 

  pronunțarea incorectă sau lipsa pronunţării unuia sau a mai multor sunete; 

 existenţa unor blocaje sau spasme la emiterea unor cuvinte; 

 articularea defectuoasă a cuvintelor,  

 prelungirea sau repetarea unor cuvinte, silabe sau sunete; 

 vorbirea în ritm prea rapid sau în ritm prea lent 

 vorbirea pe nas; 

 pierderea vocii; 

 către vârsta şcolară, dificultăți de scris și citit. 
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 La ce vârstă se poate începe terapia logopedică? 

 Intervenţia timpurie în corectarea perturbărilor de limbaj, în funcţie de complexitatea lor, 

poate facilita recuperarea cât mai eficentă şi rapidă şi pentru a evita formarea automatismelor 

greu de corectat. În grădiniţă În grădiniţă, vârsta pentru a începe terapia este 3 ani, vârsta la care 

limbajul ar trebui să fie structurat și consolidat. 

 În generaş, dacă există și alte probleme (sindrom Down deficiențe de auz, autism, etc.), 

care ar putea împiedica apariția sau dezvoltarea normală a limbajului, este indicat să se intervină 

de la o vârstă mai mică. 

 Cât durează o ședință logopedică? 

 O  ședință de logopedie durează, în medie, 35-45 minute şi se lucrează individual.. După 

această limită copilul este foarte solicitat, obosește și nu mai dă randament. 

 Se recomand 2 sedinţe pe săptămână împreună cu logopedul pentru suţinerea unui ritm 

constant de recuperare şi repetarea zilnică  acasă a exerciţiilor recomandate pentru consolidare. 

Familia are un rol esenţial deoarece dacă acasă nu se va exersa, rezultatele apar greu, rolul 

părintelui fiind foarte important în fixarea programului terapeutic indicat de către logoped. 

  

În cât timp se poate corecta o problemă de vorbire? 

 Nu există termene definite de recuperare deoarece există mai multe caracteristici care 

influienţează procesul logopedic: vârsta copilului, gradul de implicare şi modul de cooperare, 

gradul de dezvoltare al auzului fonematic, dezvoltarea aparatului fonoarticulator și nu în ultimul 

rând, de tipul deficienţei. Exemplu: rotacism : ,,r’’este sunetul care se obține cel mai greu, 

perioada variind de la câteva luni până la câţiva ani. 

 În ce constă o ședință logopedică? 

 Într-o şedinţă de logopedie  copilul va fi implicat în activităţi specifice vârstei, ce constă 

în repetarea unor silabe, cuvinte, propoziții, jocuri educative, asamblarea de puzzle-uri, 

rezolvarea unor fișe, alcătuirea de propoziții după imagini; audierea unor poveşti, învăţarea unor 

poezii, activități distractive și captivante care fac ca vizita la logoped să nu fie resimțită negativ 

de către copil.Este recomandat ca înainte de a înscrie copilul la şedinţele de logopedie să-l 

pregătiţi cu privire la întalnirea care va avea loc, astfel încât copilul să intre în relaţia cu 

terapeutul cât mai securizat. 
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8. RELAȚIILE CU FAMILIA ȘI REPREZENTANȚII COMUNITĂȚII 

        Comunicarea cu părinții preșcolarilor și cu reprezentanții comunității se realizează prin: 

 consultaţii periodice săptămânale și ședințe lunare cu părinţii; 

 consigliere; 

 avizier; 

 e-mail; 

 evaluări cu explicații detaliate; 

 grupuri de WhatsApp; 

 platforma educațională Kinderpedia; 

 comunicare directă cu părinții la telefon și față în față. 

 

9. MODALITĂŢI DE PROMOVARE A OFERTEI  EDUCAŢIONALE A GRĂDINIȚEI IANI’S CLUB 

Pentru cunoaşterea în comunitate a ofertei educaţionale a Grădiniței „Iani’s Club”, 

propunem următoarea strategie: 

a. Informarea publicului / comunităţii cu privire la activitatea grădiniţei; 

b. Informarea părinţilor cu privire la specificul grădiniţei şi la opţiunile de studiu (oferta 

educaţională) din cadrul acestei grădiniţe. 

Responsabilul cu activitatea de relaţii publice din cadrul unității de învățământ se ocupă 

de atingerea acestor obiective și de promovarea ofertei educaționale a unității pentru anul școlar 

2021-2022, folosind următoarele strategii: 

 promovarea indirectă, prin intermediul Internetului (site-ul grădiniţei, pagina de Facebook, 

promovare pe diverse site-uri educaționale), flyere si pliante; 

 promovarea directă, în locurile publice de joacă pentru copii (parcuri), prin participarea la 

diverse manifestații locale, județene sau naționale, din sfera educației pentru preșcolari. 

 

10. CONCLUZII 

Dacă prezenta ofertă educațională a Grădiniței cu Program Prelungit Iani’s Club v-a convins 

ca suntem locul potrivit pentru copilul dumneavoastră, vă invităm să ne cunoaștem mai bine, să 

pătrundeți în lumea noastră, să găsim împreună cele mai bue soluții pentru copii.  Vă promitem 

că împreună vom fi actorii principali în romanul călătoriei palpitante în minunata lume a 

copilăriei micuțului tău. Ne vom aventura împreună în provocările cunoașterii, vom crește 

împreună , vom călca cu pași încrezători  pe drumul devenirii. 
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11. SĂ NE CUNOAȘTEȚI PRIN IMAGINI 

 
Grupa mică– Activitate didactică- Comparare a caracteristicilor anotimpurilor 

 

 

 
Grupa mica - Activitate didactica ,, Călătorie în univers’’ 
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Grupa mijlocie ,,În lumea poveștilor’’ – activitati pe centre de interes 

 
Grupa mijlocie – ,,In lumea apelor’’ – activitate didactică 
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Grupa mare - ,,Animale domestic si animale salbatice’’- activitate matematica 
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Grupa mijlocie- Activități recreative in aer liber 

  
Învățământ online, ședințe cu părinții prin aplicația Zoom, evaluare semestrială online 
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Grupa mica- activitate extracurriculara ,, Micii romanasi’’ 
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Grupa mare – Domeniul limba si comunicare –Activitae didactica- Litera I 

 
 

Grupa mare – jocuri in aer liber - ,,,Concurs- Cel mai mare bulg[re’’ 
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Grupa mjlocie - ,,Mânuțe dibace’’- scriem, coloram, citim pe imagini 
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Activităti practice – grupa mare 

 
 
 
 



 

Oferta educatională 2021-2022 a Grădiniței cu program prelungit ,,Iani’s Club’’                                    Pagina  29 din 35 

 

 
Grupa mică - ,, Pentru mama mea’’- activitate practica 

 
Grupa mare - ,,Mami, te iubesc!’’- activitate plastica 
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Grupa mare- Dans si miscare de relaxare 

 
Grupa mica - ,, In asteptarea iepurasului de Paște’’- activitate extracurriculara 
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Grupa mare – traditia vopsirii oualor de Paște - activitate gospodareasca 

 
 

 

Grupa mare – activitate extracurriculara – Cunosc drepturile copiilor! 
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Grupa mica – proiect tematic – Vara, bine ai venit! 
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Grupa mica – activitate practica – Turtita fermecata 
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Grupa mijlocie – atelier de cretie si traditii ,,Sarbatoare de Sanziene’’ 
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Dans si gimnastica de relaxare in aer liber- grupa mijlocie 

 

Dans si gimnastica de relaxare in aer liber- grupa mare 

 

Mai multe imagini pe : www.ianisclub.ro si pagina Iani’s Club (Facebook)  

 


