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Nr. .........../.................... 

Discutat în CP în data de ....................... 
Abrobat în CA în data de .......................  

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ A GRĂDINIȚEI 
HAPPY KIDS, Rm.Vâlcea 

An școlar 2016-2017 
 

Conform Ordinului nr. 3670 din 17.04.2001 emis de MENCȘ, cu privire la aplicarea planurilor-
cadru de învățământ, Consiliul pentru curriculum al Grădiniței Happy Kids, Rm. Vâlcea, elaborează 
Oferta curriculară pentru anul școlar 2016-2017 care cuprinde: 
 

I. Prezentarea direcțiilor de dezvoltare și a  finalităților grădiniței 
II. Numărul de grupe 
III. Curriculum-ul grădinței 
IV. Opționalele grădiniței – metodologia de selecție și opțiune în privinta CDS, modalități 

de evaluare la disciplinele opționale 
V. Programul de cluburi 
VI. Programul de funcționare / orarul grădiniței 
VII. Orarul grupelor 

 
 

I. Prezentarea direcțiilor de dezvoltare și a  finalităților Grădiniței Happy Kids 
 

Grădiniţa „Happy Kids" Râmnicu Vâlcea oferă educaţie  timpurie de calitate conform prevederilor 
legale la care se adaugă programe specifice grădiniței noastre. Grădinița este acreditată de MENCȘ din 
2012 și respectă prevederile și  legislatia în vigoare privind educația la nivel preșcolar. 

Instituţia care a administrat până în anul 2016 Grădiniţa „Happy Kids”  Râmnicu Vâlcea a fost 
Fundaţia Alma Mater - organizaţie nonguvernamentală şi nonprofit iar grădinița a devenit persoană 
juridică cu cod fiscal 32045833, dar pe diverse paliere are colaboratori din partea Fundației Alma 
Mater care pot fi profesori de limba engleză, educatoare sau asistente medicale.  

 
 
Conform PDI  2007-2012 şi pe baza analizei SWOT,  sunt specificate următoarele direcţii / ţinte 

strategice: 

 
a. Valorificarea și dezvoltarea mediului educațional pe dimensiunea exploratorie pentru 

asigurarea direcției discovery-adventure 
b. Dezvoltarea bazei materiale în vederea diversificării ofertei de școlarizare  
c. Dezvotarea unei culturi a calității la nivelul Grădiniței Happy Kids 
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II. Viziunea  şi   misiunea  grădiniţei 
     Viziunea institutiei :   

Descoperă excelența în educație și în îngrijirea copilului! 

 
Misiunea institutiei:  
Grădinița „Happy Kids” creează, împreună cu părinții și comunitatea, un mediu cald şi stimulativ în 

care fiecare copil să se descopere pe sine, pe ceilalți și lumea înconjurătoare, astfel încât să dobândească 
competențele necesare pentru a se integra în realitatea complexă.  

 
 Misiunea noastră se bazează pe următoarele principii: 

 Toţi copiii pot să înveţe. 
 Părinţii constituie o parte integrantă în educaţia copilului, legătura dintre grădiniţă şi 

familie influenţează pozitiv procesul de învăţare. 
 Procesul de învăţare se desfăşoară în condiţii optime într-o atmosferă pozitivă, în care 

fiecare copil se implică activ; cultivăm independența copilului încurajându-l să ia 
decizii, să rezolve situaţii problemă.  

 Învăţarea eficientă se realizează atunci când copilul se simte în siguranţă, este fericit şi 
apreciat. 

 Învăţarea se bazează pe realizarea de conexiuni cu experienţa şi cunoştinţele 
anterioare. 

 În procesul de învăţare trebuie luate în considerare tipurile de inteligenţă diferite iar 
conţinutul adaptat stilului de învăţare al copilului.  

 Predarea şi învăţarea implică reflecţie şi colaborare. 
 Respectul pentru sine şi pentru ceilalţi este esenţial într-o societate civilizată. 
 Cunoaşterea şi utilizarea tehnologiei moderne este importantă pentru integrarea în 

lumea prezentă şi viitoare. 
 
 
Aşa cum rezultă din chestionarele anuale de evaluare instituţională, punctele tari ale Grădiniţei 

Happy Kids sunt :  
 obținerea acreditării și a tuturor avizelor de funcționare; 
 profesori entuziaşti, competenţi, specializaţi în ţară şi străinătate; 
 programe educative care dau specificul gradinței noastre Programul de limba engleză,  

Programul Hands on Science, Programul de educație a caracterului, Programul de 
lectură zilnică, Programul de artă și Programul practical life; 

 baza materială în continuă dezvoltare;  
 un interes permanent pentru dezvoltare şi performanţă; 
 serviciile de îngrijire pentru copii; 
 comunicarea deschisă cu copiii şi părinţii; 
 relaţii de colaborare profesională  cu instituţii educative şi culturale din comunitate şi din 

ţară. 
 

III. Numărul de grupe 
   În anul școlar 2016-2017, Grădinița Happy Kids va funcționa în trei sedii: Știrbei Vodă 
pentru o grupă de copii 3 ani, sediul din str. Procopiu pentru copiii de 3-4 ani și în sediul de pe 
strada Epure două grupe mari și Școala Primară Discovery Kids.  În total, vor funcționa 6 grupe de 
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preșcolari cu 101 copii câte două din grupele mică, mijlocie și mare.  
 
 
IV. Curriculum-ul grădinței 

 
Grădinița Happy Kids funcționează pe baza curriculum-ului pentru preșcolari 3-6⁄7 ani aprobat 

de Ministerul Educației în 2008. 
 

Există însă proiecte specifice Grădiniţei Happy Kids Râmnicu-Vâlcea care se urmăresc pe tot 
parcursul anului și care sunt introduse în mod natural, în armonie cu activitățile curriculare pe tot 
parcursul anului: 

1. Programul de limba engleză  
Unul din obiectivele noastre principale este acela de a contribui la dezvoltarea capacităţii copiilor de 
a comunica în limba engleză. Copiii participă la un program coerent de limba engleză, conceput pe 
3 ani (mică-mijlocie-mare) cu accent pe comunicare în contexte familiare, care are aprobarea ISJ.  
2. Programul  de ştiinţă „Hands on Science” de dezvoltare a gândirii logice prin experienţă 
directă. În cadrul acestui program, copiii învaţă despre lumea înconjurătoare „jucându-se ştiinţific”, 
experimentând. Astfel, ei înţeleg mai bine procesele şi îşi dezvoltă inteligența logico-matematică.  
3. Programul de lectură zilnică, „Books are Magic” prin care se citeşte copiilor în fiecare zi cu 
rezultate semnificative în dezvoltarea capacitaţii de exprimare în limba română, a vocabularului, a 
fanteziei şi creativităţii. Programul este adaptat în funcție de varsta copiilor și include lectura în 
limba romană și engleză, ficțiune și non-fictiune și evenimente speciale cum ar fi Copiii mari îmi 
citesc o poveste... La grupa mică programul implică o abordare teatrală din partea educatorului, de 
multe ori povestindu-se pe baza cărtilor sau folosind costume speciale. La grupa mijlocie se 
lecturează zilnic povești clasice. La grupa mare se abordează atât domeniul literar cât și cel non-
literar prin lectură din enciclopedii, reviste pentru copii etc. Grupa pregătitoare are un program 
zilnic de lectură individuală cu carte la alegere, și, pentru cei foarte performanți în citit se concepe 
un program special în semestrul II prin care aceștia citesc copiilor mai mici.  
4. Programul de educaţie a valorilor „Character Education”  Valorile abordate cum ar fi 
responsabilitate, respect, prietenie, compasiune, sinceritate, altruism, integritate, autocontrol etc. 
ajută la dezvoltarea inteligenţei emoţionale şi implicit la o mai bună autocunoaştere şi adaptare 
socială. Educarea valorilor se realizează prin povești și povestiri dar și prin relatarea unor 
experiențe de viață. 

5. Programul de artă 
Copiii vibrează la frumos în mod natural și au un simț estetic înăscut. În funcție de temă sau 
anumite obiective concrete, copiilor le sunt prezentate opere de artă din domeniul picturii, 
sculpturii, fotografiei, arhitecturii, muzicii. Sunt încurajați apoi să dea interpretări personale pentru 
ceea ce văd sau aud. Obiectivul major este dezvoltarea spiritului estetic și a dragostei pentru 
frumos. 

6. Programul  „Practical Life” 
Prin acest program, copiii își dezvoltă deprinderi de autonomie (legarea șireturilor, împăturirea 
hainelor) sau exersează mușchii fini și grosieri ai mâinii folosind obiecte de uz casnic în vederea 
îmbunătățirii performanțelor de scriere.  
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Este, de asemenea, important pentru copii să înveţe să respecte mediul înconjurător, să 
aprecieze un stil de viaţă sănătos, prin exerciţii fizice şi consumul de alimente sănătoase, să-i ajutăm 
să-şi dezvolte creativitatea şi aptitudinile prin artă şi muzică, să le facilităm accesul la tehnologia 
modernă prin utilizarea calculatorului. Prin programul său, la care se adaugă lista de cluburi, 
grădiniţa noastră urmăreşte să ofere copilului o educaţie holistică, cuprinzând toate aspectele 
dezvoltării sale: intelectual, fizic, socio-emoţional. 
 

O caracteristică a Grădiniţelor „Happy Kids” sunt temele anuale. Temele anuale se regăsesc 
pe tot parcursul anului şi culminează cu un târg pe tema dată. Târgul pentru anul şcolar 2006-2007 
s-a numit „Tradiţii şi obiceiuri româneşti”, ocazie  cu care copii au participat la diverse ateliere şi 
centre (olărit, pictură de icoane sau pictură pe oale de lut, dans, cântece populare din folclorul 
copiilor, bucătărie românească). În anul şcolar 2007-2008 tema anuală a fost „Dezvoltarea 
creativităţii” iar in luna mai s-a organizat o expoziţie cu lucrările copiilor de peste an. Pentru anul 
şcolar 2008-2009 tema anuală a fost „Hands-on science”  prin care copiii au învăţat despre lume 
cercetând, experimentând. Activităti din tema anuală au fost prezentate şi in cadrul simpozionului 
regional „Let’s Play Science” / „Să ne jucăm ştiintific, de la cercetarea didactica la jocul didactic”, 
simpozion care s-a bucurat de un real succes. Pentru anul scolar 2009-2010 ne-am propus sa ne 
intoarcem spre valori cum ar fi generozitatea, altruismul, prietenia, simtul resposabilitatii etc. prin 
tema anuala „What Makes Us Happy Kids?” am promovat valori prin povesti, jocuri şi povestiri 
atât în activităţi cât şi în timpul de joacă sau alte activităţi conexe. Am initiat de asemenea un sistem 
de valorizare cu ajutorul insignelor eg. Stiu sa ascult, Sunt politicos sau Sunt un bun coleg etc. care 
va ramane in vigoare si pe parcursul urmatorilor ani. Pentru anul scolar 2010-2011 tema anuala a 
fost: Books are Magic prin care dorim sa apropiem copiii cat mai mult de lumea cartilor iar in anul 
scolar 2011-2012 am incercat sa implicam mai mult parintii in activitatea noastra. În anul 2012-
2013 tema a fost Science is everywhere  și a urmărit doua aspecte: introducerea activitatilor de 
învățare prin descoperire la nivelul grupelor de 2-3 ani si angajarea copiilor din gradinita in 
activitati de descoperire prin metoda investigatiei stiintifice. Punctul culminant l-a reprezentat 
organizarea celei de-a treia editii a simpozionului Let’s Play Science  / Să ne jucăm de-a știința. În 
anul 2013-2014, tema anuală a fost Outdoors is great!  Fiind primul an de implementare al 
programului de activități outdoors, în cadrul căruia, copiii care participă la ieșiri tematice, excursii, 
activități pentru comunitate. Anul 2014-2015 a fost anul anul luminii. Prin proiectul It All Starts 
with a Question  precum și prin programele noastre specifice dorim să aducem lumină în sufletele și 
mințile copiilor pe care-i îndrumăm. În anul școlar 2015-2016 tema anuala a fost  Back to nature, 
iar prin temele lunare și acțiunile desfășurate am dorit ca copiii să se întoarcă cu dragoste și grijă 
către mediul natural, să intre în laboratorul naturii pentru a înțelege mai bine energiile naturale care 
ne înconjoară. Pentru anul școlar 2016-2017 se propune tema 7 Habbits of Happy Kids  prin care 
copiii se cunosc și se controlează mai eficient și au relații mai bune cu cei dragi. Aceste acțiuni sunt 
cuprinse și în direcția Discovery-adventure propusă  pentru perioada 2013-2017.  

 
V. Opționalele grădiniței – metodologia de selecție și opțiune în privința CDȘ, modalități de 

evaluare la disciplinele opționale 
 
Propunerile de activități opționale pentru anul școlar 2016-2017 au fost: 

 Titlul opționalului Propunător 
Nivelul I English with Captain Jack Prof. lb. engleză Popescu Laura, Potoroacă 

Ana-Silviana 
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Micii artiști Prof. înv. preșc. Prejbianu Irina 
Karate  Prof. ed.fizica și sport Marian Constantin 
Eco-kids Prof. colab. Balint Mihaela 

 
Nivelul II 

Magic English Prof. lb. engl. Popescu Laura, Potoroacă 
Ana-Silviana 

Karate  Prof. ed. fizica și sport Marian Constantin 
Hands-on-Science Prof. colab. Balint Mihaela 

 
Opționalele alese au fost:  
• Nivelul I: English with Captain Jack, propus de  prof. lb. engleză prof. lb. engl. Popescu Laura și 

Potoroacă Ana-Silviana 
• Nivelul II: Magic English, propus de prof. lb. engl. Popescu Laura și Potoroacă Ana-Silviana 

Unul din principalele motive pentru care părinţii optează pentru grădinţa noastră este programul 
de limba engleză, motiv pentru care părinţii au optat în fiecare an pentru desfăşurarea opţionalelor 
grădiniţei ca şi opţionale de limba engleză. De asemenea,  după ce sunt informaţi în scris de  
riscurile supraîncărcării programului preşcolarului, părinţii semnează că sunt de acord cu  
suplimentarea programului  de limba engleză cu 4 activităţi pe săptămână la nivelul I şi 3 activităţi 
la nivelul II. Opţionalul este propus în cadrul Consiliului profesoral, validat de Consiliul pentru 
curricum, aprobat anual de ISJ Vâlcea şi înregistrat în registrul de intrări-ieşiri. Evaluarea este 
continuă şi formativă.  Aceasta are loc atât prin activităţi de grup cât şi individuale, astfel încât să se 
poată completa semestrial fişa de evaluare a fiecărui copil pentru activitatea opţională. Fişa de 
evaluare are la bază competenţele, obiectivele cadru şi de referinţă, temele şi conţinuturile propuse 
în programa de opţional.  

Pentru alte tipuri de activităţi există o ofertă specială de program de cluburi de artă și sport care 
se desfășoară la sfârșitul programului educațional.  

 
VI. Programul de cluburi 
Grădiniţa noastră colaborează cu profesori cu experiență în educația preșcolarului pentru a oferi 

posibilitatea de a înscrie copilul la diferite cluburi sportive, de artă și de limbă care se desfașoară 
după programul normal al grădiniței: Clubul de karate, Clubul de lego, Clubul de înot, Clubul 
de ArtCraft, Clubul de pictură, Clubul de germană. Grădinița Happy Kids nu percepe taxe 
suplimentarea pentru utilizarea și întreținerea spațiului și informează părinții în legătură cu oferta de 
cluburi. În schimb profesorii îndrumători se angazează să desfășoare activitățile în condiții de 
siguranță și să taie chitanțe pe persoană fizică/ juridică (după caz) pentru activitățile desfășurate. 
Taxele se achită de părinți direct îndrumătorilor de cluburi. 

 
 
VII. Programul de funcționare / orarul grădiniței 
 

Programul de funcționare al Grădiniței Happy Kids este 7:00 – 17:00.  
 
Detalii: 
 
• Grădinița se deschide la ora 7.00. 
• Începerea programului educativ: 
Grupele 2-3 ani, mică si mijlocie 9:00 (rutine) 
Grupa mare 8:30 (rutine) 
 

• Masa de prânz: 
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Grupele 2-3 ani, mică si mijlocie 12.00, 12:30 – 13:00 
Grupa mare 13:30– 14:00 
 
• Programul educativ de după-amiază se termină la 17:00. 
• Grădinița se închide după terminarea cluburilor la orele 18.00  
 
 

VIII. Orarul grupelor 
 
Planul cadrul de funcționare este cel specificat în Curriculumul pentru nivelul preșcolar 2008 iar 

programul /orarul de funcționare pe grupe specificat în anexe. Iată un model general orientativ de 
desfășurare a programului zilnic: 

 
PROGRAM ZILNIC  -  GRUPA MIJLOCIE  

 
 
   REPERE   ACTIVITĂŢI 
   ORARE 
 
08:00 – 08:50      Primirea copiilor/Activităţi la alegere copiilor 
 
08:50 – 09:20      Întâlnirea de dimineaţă  
 
09:20 – 09:40      Rutină: Micul dejun! 
    
09:40 – 10:30      ADE (Activităţi pe domenii experienţiale) 
 
10:30 – 10:45     ALA II (Jocul de mişcare) 
 
10:45 – 11:30      Limba engleză 
 
11:30 – 12:15      ALA I (Activităţi liber alese) 
 
12:15 – 12:30      Program de lectură 
 
12:30 – 13:00      Rutină şi tranziţie: În aer liber! 
 
13:00 – 13:30      Rutină: Masa de prânz 
 
13:30 – 15:30      Rutină: Programul de somn 
 
13:45 – 16:00      Gustarea de după-amiază 
 
16:00 – 17:00      ADE/ ALA II. Plecarea copiilor 
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Începând cu anul 2013, viziunea noastră include o direcție discovery-adventure prin care dorim să 

personalizăm mai departe grădinița noastră și să oferim activități extracurriculare deosebite. Direcția 

discovery-adventure dă coerență tuturor proiectelor educaționale specifice și activităților extracurriculare pe 

care și le propune Grădinița Happy Kids. Astfel, descoperirea se produce în două mari sensuri: descoperirea 

lumii și descoperirea sinelui: 

I. DESCOPERĂ LUMEA / DISCOVER THE WORLD include: 

Proiecte pe mediu, știință și tehnologie / Environment, science and technology projects  ceea 

ce înseamnă: 

 abordarea curriculum-ului preponderent din perspectiva metodelor de investigație,  

 proiectul educațional specific grădiniței Hands on Science  (inclusiv organizarea 

simpozionului Să ne jucăm de-a știința) 

 proiecte eco si participarea la proiecte internaționale pe teme de știință, protecția 

mediului, etc 

 Adventure Kids – proiect prin care copiii dobândesc și exersează comportamente 

prietenoase cu mediul înconjurător și abilități de relaționare și comunicare 
 

Proiecte pe cultură și civilizație / Culture and civilization projects 

 Abordarea curriculum-ului preponderent din perspectiva metodelor de investigație  

 Programul de lectură zilnică 

 Invitați din străinătate 

 Proiecte culturale 

 Parteneriate cu instituții culturale și proiecte europene 

 

Proiecte pentru comunitate / Community projects: 

 Vizite sau excursii tematice în comunitate 

 Programul Dăruind vei dobândi 

 Invitați din comunitate pentru realizarea unor activități comune cu copiii 
 

II. DESCOPERĂ-TE PE TINE ÎNSUȚI / DISCOVER YOURSELF 

 Abordarea curriculum-ului preponderent din perspectiva metodelor de investigație 

 Program de educație a caracterului în care este inclus Programul Dăruind vei dobândi 

 Proiecte de formare și perfecționare pentru părinți și personal 

 Programul de cluburi de sport și artă prin care sunt exersate și dezvoltate aptitudinile și 

talentele 

 7 Habbits of Happy Kids. 
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 Această direcție de dezvoltare va urmări ca dezvoltarea copilului să fie una holistică bazată 

pe formarea de competențe precum: competențe de comunicare în limba maternă și engleză, 

competențe de bază în domeniul științe, competențe sociale și civice, competențe de expresie 

culturală și competența de a învăța să înveți. De asemenea, vom utiliza tehnologia informaţiei ca 

instrument de învăţare şi cunoaştere. 

 Noua direcție vizată este în concordanță și cu conceptele Dezvoltării durabile și cu strategia 

României pentru Dezvoltare durabilă  prin educarea copiilor ca și consumatori întru păstrarea 

sănătății și calității vieții și prin teme cum ar fi diversitatea culturală sau proiecte împotriva sărăciei. 
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