Activități extracurriculare


Limba engleză “CLUBUL MICILOR

Program

A

ENGLEZI”;


Serbări cu ocazia diferitelor

Program norma—5 ore/zi

evenimente: Serbarea Mulțumirii,
Serbarea de Crăciun, 8 Martie, Paște, I
Iunie, sfârsit de an școlar;


Vizite la diferite instituții;



Aniversările copiilor;



Spectacole de teatru de păpuși;



Concursuri organizate pentru preșcolari

o grupă mică: 3—4 ani

Gradinița
Betleem

o grupă mijlocie: 4—5 ani
Str. Timișoarei, Nr. 26-28, Hațeg

o grupa mare: 5—6 ani

de către diferite instituții din țară;


Proiecte inițiate în grădiniță, cu
implicarea școlilor.

C

B

Gradinita P.N. Betleem Hateg
Adresa
Hateg, Str. Timisoarei, Nr. 26-28
cod postal: 335500,
Jud. Hunedoara
Contact
Tel/Fax: 0354 88 19 79
E-mail: gradinitabetleem@gmail.com

Broșura de prezentare a Grădiniței cu
Program Normal Betleem Hațeg

Obiective



Formarea personalității autonome și creative;



Îmbogățirea capacității copilului preșcolar de a
intra în relație cu ceilalți copii, cu adulții și a
interacționa cu mediul;



Sprijinirea copiilor în dobândirea de
cunoștințe, capacitate și abilități necesare
viitoarei activități școlare, precum și adaptării
la viața socială.

Oferta educațională


Cadre didactice calificate care iubesc mult

Dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a
individualității copilului;

Dotări

copiii;




Mijloace de învățământ specifice,
moderne;



Plan de învățământ conform Programei
pentru învățământul preprimar;






Educație religioasă inlcusă în orarul grupei;

3 săli de clasă dotate cu mobilier adecvat
preșcolarilor;



Biserica Baptistă Betleem Hațeg;



Asociația Internațională a Școlilor
Creștine (ACSI);



Poliția Hațeg;



Unitatea de Pompieri Hațeg;



Grădinițele și școlile de stat din
localitatea Hațeg.

Ce se desfășoară în Grădiniță


Jocuri și alte activități alese;



Activități comune desfășurate frontal

Birou director și cabinet metodic, dotat cu
aparatura necesară, calculator, imprimantă,
imprimantă color, xerox, scanner, fax;



Sală pentru susținerea serbărilor;



Loc de joacă pentru copii;



Aparate audio—vizuale: televizor, DVD-player,
laptop, CD-player.

Condiții favorabile pentru formarea și

Parteneriate

sau integral pe domenii experiențiale
(Cunoașterea mediului, Activități
matematice, Educarea limbajului,
Activități artistico-plastice, Activități
muzicale, Educație pentru societate,
Activități practice și casnice, Educație
fizică);

exersarea trăsăturilor pozitive de voință și
caracter ale copiilor;


Opțional extracurricular: Limba engleză;



Mediu ambiant placut, de încredere și
respect reciproc;



Activități extracurriculare: teatru de
păpuși, serbări, concursuri, vizite.



Personal


Personal didactic: 3 educatoare;



Colaborator: profesor Limba engleză

Activități complementare (educație
rutieră, educație ecologică, educație
religioasă, elemente morale de formare
a caracterului);

Elementul de specificitate al institutiei
noastre: integrarea biblica in
activitatile desfasurate.

