Grădinița „Otilia Cazimir”
structură a Colegiului Național „Frații Buzești” Craiova
1. DESCRIERE
Grădinița „Otilia Cazimir”, structură a Colegiului Național „Frații Buzești” Craiova,
promovează o educație orientată pe valori, creativitate, capacități cognitive, volitive și acționale,
cunoștințe fundamentale, competențe și abilități necesare integrării copiilor în activitatea școlară
și în viața socială.
Grădiniţa în care se aud râsetele copiilor este locul potrivit pentru împlinirea viselor
copilăriei. Copilăria reprezintă debutul poetic al oricărui om care-şi va realiza marele poem al
propriei vieţi. Copiii ne încântă, ne fascinează prin farmecul şi profunzimea lor, prin surpriza
permanentă pe care ne-o pot oferi, prin inocenţa şi candoarea lor, prin neîntrecuta lor
spontaneitate şi sinceritate. Nevoia lor iminentă de libertate se împleteşte cu aspiraţia lor spre
mai bine şi cu neîntrecutul lor spirit de justiţie, de dreptate. Zona optimei afirmări şi dezvoltări a
capacităţilor copilului o constituie libertatea totală a autoexpresiei şi obiectivării personalităţii
acesteia.
Grădinița noastră a format multe generații de preșcolari, ea fiind fondată în anul 1970 cu
denumirea de Grădinița cu Program Prelungit Nr. 27 Craiova, cu sediul în Calea Unirii, nr. 107.
Din anul 1997 și în prezent, grădinița funcționează în localul din strada Unirii nr. 64. În anul
2005, grădinița își schimbă denumirea în Grădinița cu Program Prelungit „Otilia Cazimir”.
Clădirea, declarată monument istoric - Casa Vârvoreanu, a fost inclusă, în anul 2008, într-un
program de reparație capitală și amenajată pentru a fi local de grădiniță conform normelor
europene, venind astfel în întâmpinarea dorințelor părinților și copiilor.
Din anul 2010, Grădinița cu Program Prelungit „Otilia Cazimir” este structură a Colegiului
Național „Frații Buzești” Craiova și desfășoară întreaga activitate în atmosfera unui învățământ
de calitate promovat de prestigioasa instituție craioveană de învățământ.
În fiecare an școlar, grădinița noastră are prevăzute în planul de învățământ locuri pentru
preșcolari cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani, oferind copiilor un climat afectiv-stimulativ și de
siguranță fizică și psihică propice dezvoltării multidimensionale a personalității acestora și
asigurând o atmosferă deschisă, de încredere și colaborare pentru părinți.
2. ACTIVITĂȚI
Programul instructiv-educativ din Grădinița „Otilia Cazimir” se desfășoară prin respectarea
Legii Educației Naționale nr.1/2011, a metodologiilor, regulamentelor elaborate de Ministerul
Educației Naționale și Cercetării Științifice, a Curriculumului pentru învățământul preșcolar, a
scrisorilor metodice. Oferta educațională a grădiniței este adaptată la particularitățile comunității
și este îmbogățită prin dorința și implicarea noastră în a-i face fericiți pe copii.
Oferta educațională:
 Activități libere alese desfășurate pe arii de stimulare:
 Bibliotecă, Știință, Jocuri de rol, Artă, Construcții, Jocuri de masă, Nisip și apă
 Activități pe domenii experiențiale:
 Domeniul Limbă și Comunicare
- Activități de educare a limbajului (comunicare, elemente de limbaj
oral/scris, expresivitatea și creativitatea limbajului)



Domeniul Știință
- Cunoașterea mediului (familie, grădiniță, omul, plante animale anotimpuri,
explorarea unor procese din mediul înconjurător, protecția mediului)
- Activități matematice (operații intelectuale prematematice, numere naturale,
rezolvări de probleme, figuri geometrice, unități de măsură)
 Domeniul Om și Societate
- Educație pentru societate (norme de comportare, respectul față de muncă,
atitudine față de mediul înconjurător, elemente de istorie, geografie, religie,
sărbători naționale, evenimente tradiționale, securitate personală)
- Activități practice și elemente de activitate casnică (cunoașterea și utilizarea
materialelor din natură și sintetice, autoservire, ordine)
 Domeniul Estetic și Creativ
- Activități artistico-plastice (desen, elemente de limbaj plastic, culori, tehnici
de pictură, compunerea spațiului plastic, tehnici de modelaj)
- Educație muzicală (intonare corectă, expresivă, reproducerea înălțimii
sunetelor , a duratei, intensității, audiții, jocuri cu text și cânt)
 Domeniul Psiho-motric
- Educație fizică (orientare în schema corporală, deprinderi motrice de bază,
deprinderi motrice utilitar-aplicative, dans folcloric, gimnastică ritmică)
 Activități de dezvoltare personală:
 Rutine: sosirea/plecarea copilului, micul dejun, prânzul, igiena, odihna.
 Tranziții: jocuri de mișcare/ hazlii/ cu text și cânt/ de mimă/ de atenție
 Activități din perioada după-amiezii: actvități libere alese, de repetare, de
dezvoltare, de recuperare.
 Activități opționale: „Să cresc mare și voinic”, „Lumea poveștilor”,
„Matematică distractivă”, „Să ne comportăm frumos”, „Micii pictori”,
„Decorăm și învățăm”, „Dans și muzică”, „Să circulăm corect!”, lista fiind
completată în fiecare an pe baza propunerile părinților și aptitudinilor copiilor.
 Activități educative, extracurriculare:
 Activități în aer liber
 Concursuri de cunoștințe, artistice, sportive (preșcolarii au obținut premii)
 Vizionări de spectacole de teatru de păpuși, spectacole muzicale
 Plimbări, vizite, drumeții, excursii
 Serbări, momente literar-coregrafice, spectacole de colinde
 Programul „Școala altfel; Să știi mai multe, să fii mai bun!”
 Parteneriate educative:
 „Împreună, pentru formarea personalității copilului!” – cu părinții copiilor
 „Cartea – minunea cea mai de preț oferită de omenire” – cu Biblioteca
Județeană „Alexandru și Aristia Aman”
 „Un nou prieten - muzeul” – cu Muzeul Olteniei și Muzeul de Artă
 „Copilul și natura” – cu Agenția de Mediu
 „Dinți sănătoși pentru un zâmbet frumos” – cu medicul stomatolog
 „Spiritualitate și morală creștină pentru copii” - cu Biserica Mântuleasa

 „Prevenind ne apărăm viața” – cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență
 „Să învățăm limba franceză” – în colaborare cu profesori de limba franceză de
la C.N. „Frații Buzești” și studenți de la Facultatea de Litere
 „Să învățăm limba engleză” - în colaborare cu profesori de limba engleză de la
Palatul Copiilor Craiova.
 „De la grădiniță, la școală” - în colaborare cu profesorii din învățământul
primar de la C.N. „Frații Buzești” Craiova
 În grădiniță se desfășoară activități de terapie logopedică de către profesor specialist de
la C.N. „Frații Buzești” Craiova.
 Fiecare cadru didactic planifică și desfășoară săptămânal activități de consiliere a
copiilor și a părinților acestora.
 Pentru a răspunde ritmului propriu de dezvoltate al fiecărui preșcolar se desfășoară, după
caz, programe de dezvoltare, pentru copiii capabili de performanță, programe
ameliorative, pentru copiii cu nevoie de sprijin și programe de intervenție
personalizată pentru copiii cu nevoi speciale.
3. DOTĂRI
Săli de grupă: cinci săli cu dublă funcționalitate
Cabinete de informatică: în fiecare sală de grupă există calculatoare conectate la
internet, imprimante.
Bibliotecă: biblioteca grădiniței are un număr de 200 de cărți, iar în fiecare grupă este
amenajată o bibliotecă pentru copii
Cabinet medical: un cabinet medical
Spații sanitare: două grupuri sanitare pentru preșcolari, un grup sanitar pentru
personalul didactic și nedidactic, un grup sanitar pentru personalul din blocul alimentar
Bucătărie, sală de mese, spălătorie, birou administrator
Curte cu spațiu de joacă, scenă pentru copii
Starea clădirilor: un singur corp format din parter și demisol
Dotarea cu resurse materiale:
Spațiul educațional este amenajat astfel încât să stimuleze dezvoltarea individuală a
copiilor și să asigure securitatea acestora.
Fiecare sală de grupă are o bază didactico-materială necesară desfășurării unui proces
instructiv-educativ de calitate. Mijloacele de învățământ procurate sau confecționate de cadrele
didactice îndeplinesc cerințele metodice și estetice.
4. POPULAȚIE ȘCOLARĂ
Număr de preșcolari: 125
Nunăr de grupe: 5 grupe cu program prelungit

5. PERSONALUL GRĂDINIȚEI
Personal de conducere: director, doi directori adjuncți
Personal didactic: 10; câte două cadre didactice la fiecare grupă
Personal didactic auxiliar: 1 administrator de patrimoniu
Personal nedidactic: 6 (1 muncitor calificat bucătărie, 5 personal de îngrijire)
Personal medical: 3 (1 medic școlar, 2 asistente medicale)

6. CALITATEA PERSONALULUI DIDACTIC ȘI A ACTULUI EDUCAȚIONAL
Toate cadrele didactice din unitatea școlară au studii de specialitate și metodice adecvate
nivelului preșcolar. Din colectiv fac parte și cadre didactice cu experiență, dar și cadre didactice
tinere, cu vocație didactică, preocupate de dezvoltarea profesinală și de performanța școlară.
Personalul didactic al Grădiniței „Otilia Cazimir” promovează o educație cu valori
europene între care sunt înscrise: calitatea și profesionalismul, comunicarea și spiritul de echipă,
creativitatea, integritatea și responsabilitatea, implicarea și spiritul civic, toleranța, incluziunea
și integrarea.
Prin întreaga activitate didactică se urmărește:
Asigurarea unui act educațional de calitate, orientat spre performanță, care să contribuie
la formarea unor copii sănătoși, activi, comunicativi, creativi, cooperanți, copii care să se
integreze cu succes în activitatea școlară și în viața socială.
Crearea unui mediu educațional afectiv și stimulativ pentru ca toți copiii să poată
beneficia de șanse egale de educație și instruire.
Desfășurarea unui proces instructiv-educativ modern care utilizează strategii didactice
activ-participative care stimulează curiozitatea, interesul pentru învățare, creșterea încrederii în
forțele proprii, capacitatea de a relaționa cu ceilalți copii și cu adulții.
Utilizarea jocului ca activitate fundamentală a copilului dar și ca metodă de predare, de
învățare și evaluare, folosirea acestuia ca modalitate de socializare, de cunoaștere a lumii, a
mediului natural, social și cultural, dar și ca mijloc de comunicare, de relaționare, de formare de
noi prieteni în cadrul activităților desfășurate în sălile de grupă, dar și în aer liber.
Promovarea unei învățări de tip integrat care utilizează proiectul tematic stimulând
eficient capacitățile de investigare, experimentare, comunicare și de cooperare ale copiilor,
creativitatea și dorința de afirmare.
Cunoașterea particularităților de vârstă și individuale ale copiilor și respectarea ritmului
propriu de învăţare, stimularea capacității acestora la efort intelectual și fizic prin promovarea
unui învăţământ diferenţiat şi individualizat și prin încurajarea aptitudinilor.
Urmărirea și consemnarea progresului școlar, informarea părinților despre rezultatele
învățării, prezentarea portofoliilor cu lucrările copiilor, colaborarea cu familia în vederea
dezvoltării nivelului de cunoștințe, priceperi și deprinderi, a capacităților preșcolarilor.
Aplicarea creativă a unor tehnici de lucru cu preșcolarii dobândite la cursurile de
perfecționare organizate la nivel județean și utilizarea unor metode prezentate, în cadrul
acțiunilor de diseminare, de către colegele care au participat la programe europene de formare.
7. DATE DE CONTACT
Conducerea: prof. Carmen Lucia Ştefănescu
Adresă: Județul Dolj, Craiova, str. Calea Unirii, nr. 64 (vizavi de Casa Universitarilor)
Telefon: la Grădiniță 0351-420979 și la Secretariatul Colegiului Național „Frații
Buzești”: 0251-532277, Fax: 0251-413415, 0351-405471
E-mail: fratii_buzesti@yahoo.com
Site web: www.cnfb.ro

