MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
BISERICA CREŞTINĂ BAPTISTĂ „BETLEEM” HAŢEG

GRĂDINIŢA CU P.N. „BETLEEM” HAŢEG
Haţeg, Str. Timişoarei, Nr. 26-28, cod poştal 335500,
Jud. Hunedoara, Tel/Fax 0354 88 19 79
e-mail: gradinitabetleem@gmail.com
WEB: gradinita.betleem.org

OFERTA EDUCAȚIONALĂ
Anul școlar 2014-2015
Grădinița cu Program Normal „Betleem” Hațeg este o unitate de învățământ particulară,
autorizată și care urmărește oferirea unei educații de calitate și integrarea principiilor creștine în cadrul
activităților de predare-învățare.
În Grădinița cu Program Normal „Betleem” Hațeg, în anul școlar 2014-2015, activitatea
educațională se va realiza în cadrul a două grupe, într-un mediu liniștit și apropiat, oferind o bună
calitate a procesului de predare-învățare.
Fiecare copil este privit ca o persoană unică şi valoroasă în faţa CREATORULUI nostru,
precum şi în faţa educatorului.
În acest sens oferim :
•

Cadre didactice calificate care iubesc mult copiii;

•

Mijloace de învăţământ specifice, moderne;

•

Plan de învăţământ conform Programei pentru Învăţământul preprimar;

•

Educaţie religioasă inclusă în orarul grupei;

•

Condiţii favorabile pentru formarea şi exersarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter ale copiilor;

•

Opţional extracurricular: Limba engleză ;

•

Mediu ambiant plăcut, de încredere şi respect reciproc;

•

Activităţi extracurriculare: teatru de păpuşi, serbări, concursuri, vizite.
Ce obiective urmărim:


dezvoltarea liberă, integrală si armonioasă a individualităţii copilului;
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formarea personalităţii autonome şi creative;



îmbogăţirea capacităţii copilului preşcolar de a intra în relaţie cu ceilalţi copii, cu adulţii şi a
interacţiona cu mediul;



sprijinirea copiilor în dobândirea de cunoştinţe, capacităţi şi abilităţi necesare viitoarei activităţi
şcolare, precum şi adaptării la viaţa socială.
De ce dotări dispunem:



3 săli de clasă dotate cu mobilier adecvat preșcolarilor;



două săli dotate cu calculator, cu conexiune la internet;



softuri educaţionale adaptate vârstei şcolare;



birou director şi cabinet metodic, dotat cu aparatură necesară: calculator, imprimantă,
imprimantă color, xerox, scanner, fax;



sală pentru susţinerea serbărilor;



loc de joacă pentru copii;



aparate audio – vizuale: televizor, DVD-player, laptop, CD- player, videoproiector.

De ce personal dispunem:


Personal didactic: două educatoare (o educatoare calificată, o educatoare în curs de
calificare), profesor Limba engleză.

Ce parteneriate avem:
Grădiniţa „Betleem” se bucură de o mare deschidere în ceea ce priveşte parteneriatele şi relaţiile
de colaborare cu diverse instituţii. În acest sens amintim doar câteva dintre aceste parteneriate:


Biserica Baptistă „Betleem” Hațeg



Asociaţia Internaţională a Şcolilor Creştine (ACSI)



Poliția Hațeg



Unitatea de Pompieri Hațeg



Grădinițele și școlile de stat din localitatea Hațeg.



Medicul.
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Grădinița „Betleem” vă mai oferă :
1. CURRICULUM NAŢIONAL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR
Program normal – 5 ore/zi


o grupă nivel I: 3-4 ani



o grupă nivel II: 5 ani

În grădiniţa noastră se desfăşoară :


jocuri și alte activităţi alese ;



activităţi comune desfășurate frontal sau integrat pe domenii experienţiale
Ştiinţă:

Cunoaşterea mediului
Activităţi matematice

Limbă şi comunicare:

Educarea limbajului

Estetic şi creativ:

Activităţi artistico-plastice
Activităţi muzicale

Om şi societate:

Educaţie pentru societate
Activităţi practice şi casnice

Psihomotric:



Educaţie fizică

Activităţi complementare – activităţi de dezvoltare personală: educaţie rutieră, educaţie
ecologică, educaţie religioasă, elemente morale de formare a caracterului.



Elementul de specificitate al instituţiei noastre: integrarea biblică în activităţile desfăşurate.
2. CURRICULUM LA DECIZIA INSTITUŢIEI – AN ŞCOLAR 2014-2015


Educație religioasă

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE


Limba Engleză “CLUBUL MICILOR ENGLEZI”.



Serbări cu ocazia diferitelor evenimente: Serbarea Mulţumirii, Serbarea de Crăciun, 8 Martie,
Paşte, 1 Iunie, sfârşit de an şcolar;



Vizite la diferite instituţii;



Aniversările copiilor;
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Spectacole de teatru de păpuşi;



Concursuri organizate pentru preşcolari de către diferite instituţii din ţară;



Proiecte inițiate în grădiniţă, cu implicarea şcolilor.

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!
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