MISIUNEA GRĂDINIŢEI

In concordanţă cu finalităţile învăţământului românesc şi cu cele ale
învăţămăntului pre-primar, cu nevoile comunităţii, misiunea Grădiniţei
nr.11 este:
- promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil;
- asigurarea dezvoltării normale şi depline a copilului
preşcolar, valorificând potenţialul fizic şi psihic al
fiecăruia, ţinând seama de ritmul propriu al copilului, de
nevoile sale afective şi de activitatea sa fundamentală –
jocul;
- îmbogăţirea capacităţii copilului preşcolar de a intra în relaţie cu ceilalţi
copii şi cu adulţii, de a interacţiona cu mediul, de a-l cunoaşte şi de a-l
stăpâni prin explorări, exerciţii, încercări, experimentări;
- descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi şi formarea unei
imagini de sine pozitive;
- sprijinirea copilului preşcolar pentru a dobândi cunoştinţe,
capacităţi şi atitudini necesare activităţii viitoare în şcoală,
precum şi vieţii sale ulterioare în societate;
- formarea viitorului cetăţean European
-să aibă uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de
educaţie, indiferent de etnie şi religie
- asigurarea unui act educaţional care să contribuie la
formarea unei personalităţi autonome şi creative a copiilor, formarea unor
copii sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, cooperanţi care să se adapteze uşor
la regimul muncii şcolare şi la orice situaţie în viaţă ; -însuşirea
cunoştinţelor specifice, a valorilor naţionale şi universale;
- asigurarea unui mediu educaţional propice stimulării copilului care să-l
ajute să se orienteze, să-l invite la acţiune;
-educarea şi instruirea copiilor în vederea formării
şi dezvoltării unor atitudini şi deprinderi necesare
trecerii cu uşurinţă de la învăţământul preşcolar la
învăţământul primar;

Decalogul educatorului
Fiti sanatosi!
Continuati sa va cultivati...!
Investiti afectivitate, dovediti moralitate...!
Formati minti active si chibzuite...!
Formati constiinte libere...!
Formati cetateni proactivi...!
Respectati si incurajati demnitatea umana!
Nu „inchideti" arta educatiei in clasa... Continuati arta educatiei in afara
clasei!
Desavarsiti la adulti dezvoltarea intelectuala inceputa la copii...!
Contribuiti la educatia sociala a concetatenilor...!
Postulate ale educatorului
Luati copiii în serios!
Fiti atenti cu aspectul dumneavoastra estetic!
Fiti capabili de contacte umane, dovediti rabdare cu ceilalti!
Bazati-va pe disciplina, dar stimulati imaginatia si entuziasmul!
Admonestati, dar nu uitati sa încurajati!
Fiti dispusi sa va distrati!
Respectati întelegerile facute!
Dovediti ca sunteti un model reproductibil pe scara sociala pentru generatii
întregi!
Nu asociati corectia cu pedepsirea!
Accentuati comportamentele pozitive!
Apreciati favorabil o realizare cât de mica!
Asigurati sanse de succes fiecaruia!
Evitati rutina, acceptati schimbarea!

“Natura ne aseamana; educatia ne deosebeste.”
"Rasul: ce putere!" "... Multi parinti doresc sa-si vada
copii geniali, dar mai bine ar fi sa doreasca sa-i vada
fericiti". (P.L. Kapita)
Valoarea unui zambet:
Un zambet - nu costa nimic, dar ofera imens celor ce-l dau ori il primesc.
Zambetul - aduce lumina si frumusete chipului ce-l poarta
El dureaza, uneori o clipa, dar amintirea lui dainuie pentru totdeauna.
Un zambet - aduce fericire, bunavointa, este cuvintul nerostit al prieteniei.
El aduce odihna celor obositi, veselie celor descurajati, o raza de soare
celor tristi.
Zimbetul nu poate fi cumparat, cersit, imprumutat sau furat.
Unii oameni sunt prea obositi ca sa va daruiasca un zambet....
Daruiti-le voi unul , pentru ca nimeni nu are mai mare nevoie de un
zambet decat acela care nu-l mai poate darui.

