GRADINITA „CASTEL”
“Să ne dăm toată silinţa să facem din copil
un OM şi un CARACTER”. (După Liviu Rebreanu)

Unitatea de învăţământ: GRADINITA „CASTEL”
Codul SIRUES: 766628
Localitate- Bucuresti, Bld. Pierre de Coubertin nr. 1, sectorul 2
Cod postal : 021901
Telefon/ Fax: 021/2504180
E-mail: gradinita188@yahoo.com
Anul înfiinţării unităţii de învăţământ: 1934 si 2008
Autorizaţie/aviz sanitar de funcţionare a unităţii de învăţământ
Nr. 2624 11/03/2011

În anul şcolar 2014-2015, unitatea noastră de învăţământ preşcolar
şi-a propus să deschidă calea unei noi orientări privind modernizarea şi
democratizarea actului managerial, a relaţiilor cu preşcolarii, familia şi
comunitatea.
La baza tuturor acţiunilor întreprinse stau valori care permit
realizarea obiectivelor propuse privind asigurarea calităţii procesului
instructiv-educativ şi formativ în vederea pregătirii copilului preşcolar
pentru integrarea optimă în şcoală, în viaţa socio-culturală.
In anul scolar 2014-2015 Grădinița „Castel” funcționează cu 10
grupe preșcolari cu program prelungit.

M I S I U N E A GRADINITEI CASTEL

Misiunea Grădiniţei ”Castel”, derivată din viziunea comună a partenerilor în educaţiecadre didactice, părinţi, comunitate, este de a asigura un învăţământ de calitate, prin
asigurarea unui climat de învăţare modern, stimulativ, centrat pe interesele şi nevoile copiilor,
pe aşteptările părinţilor, prin asigurarea de şanse egale în educaţie tuturor copiilor.
Misiunea noastră este orientată în următoarele direcţii:
 Interacţiunea grădiniţei cu mediul social, cultural şi economic şi transformarea acesteia
într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii.
 Conştientizarea nevoii de dezvoltare individuală a copilului şi considerarea lui ca egal,
ca parte a societăţii.
 Pregătirea copiilor pentru viaţă, pentru integrarea în societate şi pentru “traiul împreună”
 Asigurarea de şanse egale pentru toţi copiii.
 Formarea părinţilor ca parteneri ai procesului instructiv educativ, în interesul copilului
STRATEGIE

ŢINTE (SCOPURI) STRATEGICE
A. Realizarea unei oferte curriculare la decizia grădiniţei, care să asigure pregătirea
preşcolarilor pentru ciclurile curriculare viitoare.
Avantajele:
 Oferta curriculară adecvată conduce la asigurarea premiselor necesare trecerii
la următoarea etapă din viata copilului, cea şcolară, prin stimularea
potenţialului creativ, prin asimilarea elementelor de bază ale învăţării.
 Intensificarea rolului grădiniţei.
 Realizarea unei imagini pozitive despre învăţământul preşcolar.
B. Formarea continuă a educatoarelor în vederea desfăşurării unui proces de învăţământ
de calitate.
Avantajele:
 Educatoarele vor fi capabile să folosească mijloace moderne pentru un
învăţământ modern.
 Interesul pentru autoperfecţionare va fi pilon în dezvoltarea individuală şi
profesională a educatoarelor.
 Educatoarele vor fi mai stimulate pentru activitatea de perfecţionare şi
cercetare.
 Copiii vor câştiga educatoare profesioniste pentru dezvoltarea lor.
C. Modernizarea procesului instructiv-educativ.
Avantajele:
 Grădiniţa va avea un mediu educaţional adecvat nevoii copilului de dezvoltare,
a desfăşurării actului educaţional la nivel modern.
 Actul educativ va fi o plăcere pentru copil şi educatoare.



Grădiniţa se va afla în atenţia părinţilor.

D. Integrarea copiilor cu nevoi speciale, modalitate de a valoriza în mod egal pe toţi
copiii.
Avantajele:
 Grădiniţa va asigura şanse egale pentru toţi copiii.
 Copiii şi părinţii vor învăţa valorile moral-cetăţeneşti.
 Copiii îşi vor aduna mulţi prieteni din toate grădiniţele.
E. Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale, ca soluţie pentru învăţarea “traiului
împreună”.
Avantajele:
 Părinţii vor cunoaşte din interior activitatea grădiniţei şi se vor implica în
număr mai mare.
 Se va suda o echipă puternică formată din educatoare din medii geografice
diferite, reprezentanţi ai comunităţilor, specialişti, care să acţioneze în interesul
copilului.

RESURSE UMANE:
Personalul grădiniţei:
de conducere: 1 director
număr norme didactice: 20
gradaţia de merit: 2 cadre didactice
* posturi ocupate: 20
-

număr educatoare titulare – 14
numar suplinitori calificati - 6
număr educatoare cu - gradul I – 3
- gradul II – 5
- gradul definitiv – 5

- număr educatoare cu gradaţie de merit – 2
- număr educatoare metodiste I.S.M.B. – 1
- încadrarea cu personal didactic este bună

norme didactic auxiliar: 2
- 1 administrator financiar
- 1 administrator patrimoniu

RESURSE MATERIALE:
- spaţiul de învăţământ: 2 corpuri de clădire
10săli de grupă cu orar prelungit
Dormitoare
Sali de mese
Salile de grupa sunt dotate cu:
-computere
-copiatoare
-aparatură audio-video
Biblioteca scolara
Cabinet medical
Cabinet de psiho-pedagogic
Sala de sport
Sala de festivitati-100 locuri
Spatii de joaca in aer liber
Mobilier modern adecvat vârstei
Jucării adecvate

UTILITATI:
curent electric
canalizare
centrală termică
telefon, fax, internet

PARTENERII NOSTRI IN EDUCATIE:
Primaria sector 2
Biblioteca Lucian Blaga
Teatrul Tandarica
Teatrul Ion Creanga
Circul Globus
Biserica Vatra Luminoasa
Biserica Sfăntul Gheorghe “Capră”
Asociatia ACTOR
Fundatia Paul Polidor- UNESCO
Organizatia „Salvati Copiii”

VALORI PROMOVATE:







Legalitate, obiectivitate
Eficienţă, eficacitate
Transparenţă
Responsabilitate, integritate
Orientare către copil, personal, părinţi
Comunicare, relaţionare.

