
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



FILE DIN ISTORICUL 
GRĂDINIŢEI NR.43 – “CĂSUŢA CU POVEŞTI” 

 
 

 

Grădiniţa Nr. 43 şi-a 
deschis porţile în toamna 
anului 1974, la 1 
septembrie. Pentru început 
a funcţionat cu 8 clase de 
program prelungit şi 4 
clase pentru antepreşcolari 
(creşa). Majoritatea 
grupelor erau conduse de 
cadre didactice  
suplinitoare (  profesoare 
necalificate ca 
educatoare). 
 
Începând cu anul 1975, în 
grădiniţă sunt repartizate 
educatoare pregătite în 
cadrul liceului pedagogic, 
care, la rândul lor, vor 
pregăti alte genraţii de 
educatoare prin practica 
pedagogică de la clasele 
pe care le conduc. 
 
În anul 1980, în grădiniţă 
ia fiinţă Organizaţia 

 “ŞOIMII PATRIEI”, care cuprindea toţi copiii începând cu grupa 
mijlocie. Activitatea acestei organizaţii era coordonată de către 
comandantul organizaţiei de pionieri din Şcoala nr.24 ( actuala 
Şcoala Gimnazială “Sf. Gheorghe”). Spectrul activităţilor la care 
participau copiii era multiplu, una dintre manifestări fiind  
“FESTIVALUL NAŢIONAL CÂNTAREA ROMÂNIEI”. 
 



După anul 1980,grădiniţele trec sub patronajul întreprinderilor de stat. 
Grădiniţa noastră fiind patronată de Trustul de Construcţii Dolj, 
beneficiază de foarte multe facilităţi. Una dintre ele este meniul bogat 
şi diversificat, cu toate că amprenta crizei alimentare se simţea peste 
tot. Un alt aspect este acela că paturile pliante au fost înlocuite de 
către trust cu paturile stil dulap, care încă sunt utilizate în majoritatea 
claselor. 

 
Acţiunile organizateîn afara grădiniţei, antrenau tot personalul ( 
educatoare, asistente medicale,îngrijitoare) şi anume: popasuri în 
parcul de lângă Liceul pedagogic, participarea la spectacolele 
Teatrului de păpuşi din oraş, participarea la gala desenului animat 
pentru copii de la 1 iunie etc. 
 
După anul 1989 au intervenit schimbări. Începând cu anul 1991, 
creşa a fost desfiinţată, în sălile acesteia funcţionând încă 3 grupe de 
preşcolari. 
Tabloul evenimentelor este cunoscut. Apar mereu programe noi care 
încearcă să schimbe câte ceva.  

 



 
 

Grădiniţa cu Program Prelungit CASUTA CU 

POVESTI  (NR.43) din Craiova este situată în cartierul 

Brazda lui Novac, strada G-ral Ştefan Fălcoianu Nr.6, în 

imediata apropiere a Şcolii Nr. 24 – SF. GHEORGHE. 

          Grădiniţa funcţionează cu 12 grupe de copii cu 

vârsta între 3 şi 6 ani, program prelungit şi are un efectiv 

de  402 copii inscrisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            Clădirea este tip, cu două nivele, construită în anul 1974, cu 

12 săli de grupă, un cabinet metodic, un cabinet de asistenta 

psihopedagogică, cabinet medical,  bucătărie, sală de mese, holuri. 

Având o suprafaţă de cca 7000mp, clădirea este împrejmuită de o 

curte mare, cu pomi ornamentali, alei şi loc de joacă pentru 

preşcolari.                

 

12 CLASE FRUMOS AMENAJATE IN VEDEREA DEZVOLTARII 

PERSONALITATII PRESCOALRILOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CLASE FRUMOS AMENAJATE IN VEDEREA DEZVOLTARII PERSONALITATII PRESCOALRILOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUCATARIE UNDE SE PREGATESTE ZILNIC  MANCARE PROASPATA SI 

DELICIOASA RESPECTAND PRINCIPIILE ALIMENTATIEI SANATAOSE. 

 

BĂI AMENAJATE RESPECTAND PARTICULARITAŢILE DE VÂRSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

În mod firesc, părinţii sunt primii educatori ai copilului. Vine apoi rândul 

profesioniştilor din grădiniţe şi şcoli să se ocupe de educarea şi formarea copiilor 

printr-o metodologie şi un curriculum specific vârstei acestora.  

Acordand o atentie deosebita copiilor, personalul gradinitei noastre desfasoara 

activitati aplicand curriculumul prescolar  intr-o maniera creativa si moderna. 

In gradinita noastra isi desfasoara activitatea :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Personal didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Copiii sunt diferiţi. Ei au abilităţi şi interese variate, medii de provenienţă şi medii 

diferite în care se dezvoltă, ritmuri de lucru şi de învăţare diferite etc.  

Prezentul curriculum pune un accent deosebit pe conceptul de dezvoltare globală a 

copilului, considerat a fi central în perioada copilăriei timpurii, în contextul în care, în 

societatea de azi, pregătirea copilului pentru şcoală şi pentru viaţă trebuie să aibă în vedere 

nu doar competenţele academice, ci în aceeaşi măsură, capacităţi, deprinderi, atitudini ce 

ţin de dezvoltarea socio-emoţională (a trăi şi a lucra împreună sau alături de alţii, a gestiona 

emoţii, a accepta diversitatea, toleranţa etc.), dezvoltarea cognitivă (abordarea unor situaţii 

problematice, gândirea divergentă, stabilirea de relaţii cauzale, etc., asocieri, corelaţii etc.), 

dezvoltarea fizică (motricitate, sănătate, alimentaţie sănătoasă etc.), dezvoltarea limbajului 

și a comunicării (ascultare în vederea înțelegerii mesajului, comunicare și exprimare orală 

corectă, interes pentru scris și citit, discriminare fonetică, conștientizarea mesajului scris 

etc.), capacități și atitudini în învățare (curiozitate și interes, inițiativă, persistență, 

creativitate).  

 

Cele cinci domenii de dezvoltare, conturate în Reperele fundamentale privind 

învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului între naştere şi 7 ani, un document reper al 

sistemului de educație timpurie din România, sunt următoarele: 

1. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ȘI IGIENEI PERSONALE 

a. Dezvoltarea fizică 

b. Sănătate și igienă personală 

2. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ 

a. Dezvoltare socilă 

b. Dezvoltare emoțională 

3. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE 

a. Curiozitate și interes 

b. Inițiativă 

c. Persistență 

d. Creativitate 

4. DEZVOLTAREA LIMBAULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII 

a. Dezvoltarea limbajului si a comunicării 

b. Premisele citirii și a scrierii 

5. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII 

a. Dezvoltarea gandirii logice și rezolvarea 

b. Cunoștințe și deprinderi elementare mtematice, cunoașterea și înțelegerea lumii 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE – cuprinde o gamă largă de 

deprinderi şi abilităţi (de la mişcări largi, cum sunt săritul, alergarea, până la mişcări fine 

de tipul realizării desenelor sau modelarea), dar şi coordonarea, dezvoltarea senzorială, 

alături de cunoştinţe şi abilităţi referitoare la îngrijire şi igienă personală, nutriţie, alte 

practici de menţinere a sănătăţii şi securităţii personale. 

B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ – vizează debutul vieţii sociale a copilului, 

capacitatea lui de a stabili şi menţine interacţiuni cu adulţi şi copii. Interacţiunile sociale 

mediază modul în care copiii se privesc pe ei înşişi şi lumea din jur. Dezvoltarea 

emoţională vizează îndeosebi capacitatea copiilor de a-şi percepe şi exprima emoţiile, de 

a înţelege şi răspunde emoţiilor celorlalţi, precum şi dezvoltarea conceptului de sine, 

crucial pentru acest domeniu. În strânsă corelaţie cu conceptul de sine se dezvoltă 

imaginea despre sine a copilului, care influenţează decisiv procesul de învăţare. 

C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI FAȚĂ DE ÎNVĂŢARE – se referă la modul în care copilul se 

implică într-o activitate de învăţare, modul în care abordează sarcinile şi contextele de 

învăţare, precum şi la atitudinea sa în interacţiunea cu mediul şi persoanele din jur, în 

afara deprinderilor şi abilităţilor menţionate în cadrul celorlalte domenii de dezvoltare. 

D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ŞI A PREMISELOR CITIRII ŞI SCRIERII – 

vizează dezvoltarea limbajului (sub aspectele vocabularului, gramaticii, sintaxei, dar şi al 

înţelegerii semnificaţiei), a comunicării (cuprinzând abilităţi de ascultare, comunicare 

orală şi scrisă, nonverbală şi verbală) şi preachiziţiile pentru scris-citit şi însoţeşte 

dezvoltarea în fiecare dintre celelalte domenii. 

E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII – a fost definită în termenii 

abilităţii copilului de a înţelege relaţiile dintre obiecte, fenomene, evenimente şi 

persoane, dincolo de caracteristicile lor fizice. Domeniul include abilităţile de gîndire 

logică şi rezolvare de probleme, cunoştinţele elementare matematice ale copilului şi cele 

referitoare la lume şi mediul înconjurător. 



 

 

 

 

În orice tip de activitate extracurriculara, fie că este vorba de drumeţie, vizita într-un atelier 

de creaţie, un muzeu, un loc istoric, o excursie de mică sau mare anvergură , serbare cu 

anumita ocazie, noi antrenăm trei factori implicaţi în actul educaţional: 

➢ preşcolarii – prin responsabilităţi asumate atât individual, cât şi în grup; 

➢ familie – prin susţinere morală, financiară, sau chiar implicate în organizarea activităţilor; 

➢ grădiniţa – prin obţinerea avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice, 

realizarea unităţii dintre cei doi factori, finalizarea activităţii întreprinse. 

Astfel am organizat o multitudine de activitati si intentionam sa le continuam poate intr-o maniera 

imbunatatita., astfel contribuind la completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi 

aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. 

Cele mai la indemana activitati extrascolare ne sunt serbarile organizate in incinta 

gradinitei cu ocazia diferitelor evenimente: evenimente din calendarul ecologic, sarbatorile de 

iarna, sarbatorile pascala, ziua mamei, 1 iunie, serbarea de sfarsit de an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERBĂRI ŞI SPECTACOLE  ÎN GRADINITĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ca activitate extracurriculara, excursia permite o abordare interdisciplinara,  facand apel la 

mai multe domenii experientiale: limba si comunicare, stiinte, notiuni de geografie, istorie, educatie 

ecologica, domeniul estetic creativ,  educatie religioasa. 

Excursia constituie o forma organizata a procesului de invatamant in natura sau la diferite 

institutii culturale sau economice pentru realizarea unor scopuri instructiv-educative, legate de 

tematica programei scolare. Obsevarea dirijata a obiectelor si fenomenelor in conditii naturale sau 

in expozitii,muzee, parcuri s.a., permit copiilor formarea unor reprezentari bogate despre cele 

observate, consolidarea unor deprinderi si sentimente. 

 Aceste activitati didactice le organizazam cu raspundere dupa o planificare tematica, 

precizandu-se foarte clar scopul propus, alegerea perioadei de desfasurare si obiectivele urmarite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cadrele didactice bine pregătite oferă copiilor o varietate de activităţi 

opţionale ce formează curriculum-ul la decizia grădiniţei: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La fiecare sfarsit de an scolar, Opera Română 

Craiova a gazduit un spectacol deosebit organizat de 

Grădința cu Program Prelungit Căsuța cu Povești – 

Craiova. 

Acesta s-a dorit a fi o serbare deosebită pentru toți 

părinții copiilor din grădiniță. Au participat un număr de 305 

preșcolari, toate cele 12 grupe fiind implicate. Nu s-ar fi putut 

realiza spectacolul fără implicarea celor 24 de educatoare și 

12 îngrijitoare, precum și a personalului administrativ. 

Pentru prima dată pe scenă au fost piticii de la grupele mici, apoi au apărut în ordinea grupelor cei de la 

mijlocie și mare. Părinții preșcolarilor de la grupele mici au avut ocazia să vadă cum înfloresc și ce evoluție au 

copiii care frecventează grădinița, observând cum de la micile 

stângăcii pot ajunge la dansuri complicate în sincron 

aproape perfect. Dar și cei ai celor de la grupele mari au putut 

să se bucure de florile lor, amintindu-și de primele clipe la 

grădiniță ale copiilor lor și făcând o comparație între atunci și 

acum. 

Ca o noutate pentru părinți a fost faptul că, pe durata 

spectacolului ( 2 ore) preșcolarii au fost în grija 

educatoarelor în culise, aceștia fiind spectatori ca la un spectacol cu actori renumiți. 

Spunem un spectacol pentru copii deoarece în cadrul acestuia a avut loc și o expoziție cu vânzare pentru un 

scop umanitar. Preșcolarii au lucrat împreună cu educatoarele și părinții diferite obiecte de decor sau chiar utile 

și au fost prezentate în cadrul expoziției „Suntem prietenii lui Sebi”. 

În grădinița noastră îl avem preșcolar pe Tapi 

Sebastian, diagnosticat cu autism infantil. Prin această 

acțiune s-a dorit în primul rând să se ofere sprijin 

familiei, dar și informare cu privire la ce înseamnă 

autismul, și despre atitudinea de toleranță pentru copiii 

cu cerințe educative speciale. 

Toți părinții au fost încântați de spectacolul oferit și 

bucuroși de evoluția copiilor lor. Se dorește ca acest tip 

de eveniment să devină o tradiție pentru Grădinița cu 

Program Prelungit Căsuța cu Povești – Craiova. 

 

 

 

 



 

 

În  programul Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun”, 

activităție s-au desfașurat sub egida sportului – VA INVITAM LA SPORT. 

In fiecare zi au fost planificate actiuni avand ca scop cunoasterea 

aspectelor ce tin de practicarea sporturilor precum: fotbal, dans sportiv, 

baschet, etc. 

În colaborare cu diferite cluburi sportive  am  invitat toti prescolarii 

gradinitei si nu numai, dar si parintii acestora la o demonstratie de fotbal, 

dans sportiv și baschet, de spirit sportiv, de competitie si de echipa, avand ca 

scop constientizarea de catre cei prezenti a 

faptului ca sportul contribuie la intarirea 

sanatatii, fortificarea organismului si sporirea 

capacitatii generale de munca fizica si intelectuala a copiilor, favorizeaza procesele 

biologice de crestere si dezvoltare. 

Prescolarii au interactionat cu jucatorii profesionisti, au fost incurajati si 

inavatati cum sa “bata” mingea la baschet si cum sa dea cat mai multe “cosuri”, 

precum cum sa dea o pasă și un șut la poartă. 

Dansul sportiv a fost prezentat altfel, ca un sport. 

Activitățile din Școala Altfel au fost un preambul pentru concursul 

județean sportiv pentru preșcolari și clasa pregătitoare.  

Acest concurs este cuprins in CALENDARULARUlL 

ACTIVITATILOR EDUCATIVE JUDETENE, DOLJ, ANUL SCOLAR 

2015-2016, POZITIA 113, PAGINA 10. 

Felicitam toti prescolarii si elevii pentru participarea la concursul 

nostru. Proba de concurs a constat intr-un traseu aplicativ complex. 

De un real ajutor ne-au fost studentii voluntari de la Facultatea de 

Educatie Fizica si Sport coordonati de catre ASOCIATIA SPORTIVA PRO 

EFS , domnii  Ungureanu -Dobre Aurora si Dobre Marian. 

Nu se putea face traseul 

aplicativ fara materialele puse la 

dispozitie de catre Directia de Tineret si 

Sport Dolj pentru care multumim 

domnului director Origen Staicu. 

Toti copiii  au fost castigatori, au primit un trofeu pentru 

echipa si fiecare prescolar diploma si medalie, plus o 

jucarie de plus. 

Ne bucuram de interesul aratat de a se inscrie la aceasta 

competitie sportiva. Au fost prezente in concurs echipe de la 18 

unitati scolare, grădinițe și școli. 

Am profitat de aceasta ocazie sa inauguram noul 

nostru teren de sport. 

Acest teren de sport este realizat printr-un adevarat 

parteneriat comunitar: Primăria Municipiului Craiova, 

Asociația Căsuța cu Povești – Craiova, S.C. Cummins 

Generators. Noii nostri parteneri , DIRECTIA DE TINERET 

SI SPORT , pecum si ASOCIATIA SPORTIVA PRO EFS si 

FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT ne vor 

sustine in promovarea sportului de la varsta foarte mica. Cu 

siguranta acest concurs se incadreaza la evenimentele care 

devin o traditie a gradinitei noastre. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festivalul toamnei s-a desfășurat sub forma unei săptămâni dedicate anotimpului toamna. Copiii au 

cântat, au recitat, au dansat, iar în încheirea acestuia a avut loc un târg de produse de toamna realizate 

de către preșcolari împreună cu educatoarele și părinții. 

S-a dovedit o activitate care a adus plus valoare grădiniței noastre, având un rol formativ pentru 

preșcolari, ei conștientizând că munca lor are valoare. Bănuții strânși au fost folosiți pentru 

achiziționarea diferitelor materiale didactice la grupa lor , iar o parte sunt folositi pentru contribuirea 

( parțială)  la editarea celui de al doilea număr al revistei grădiniței. 



 

 

 

 

Din anul şcolar 2005, în cadrul grădiniţei noastre, funcţionează unul din cele cinci 

cabinete de consiliere psihopedagogică înfiinţate pentru nivelul de învăţământ 

preşcolar al judeţului Dolj a cărei activitate se adresează atât copiilor cât şi 

părinţilor şi cadrelor diactice. Chiar dacă la început părinţii au fost puţin reticenţi la 

noţiunea de consiliere şcolară, situaţie de altfel normală pentru orice început,azi 

putem spune că această activitate a devenit un lucru obişnuit şi indispensabil alături 

de celelalte activităţi din grădiniţă în programul celor mici. Succesul se datorează 

poate şi faptului că părinţii au înţeles că şedinţele de consiliere se bazează pe 

respect reciproc, confidenţialitate, deschidere, sinceritate, comunicare, empatie, că sunt gratuite  dar şi că 

activitatea de consiliere şcolară în toate formele de desfăşurare: consilere individuală, de grup şi familială, 

şi-a atins scopul în grădiniţă,şi anume: 

-  să reprezintă o relaţie interumană, un proces de îndrumare a uneia sau mai multor persoane, care solicită 

ajutorul specialistului în vederea îmbunătăţirii unui aspect al vieţii sale.  

- să transmite copilului mesajul că nu e singur, că există cineva dispus să-i acorde timp şi atenţie, fără să-l 

critice şi fără să-i ţină predici moralizatoare. 

- prin încurajare şi sprijin, să ajute copilul să aibă acces la propriile resurse şi să dobândească curajul de a se 

propune în lume mai adaptat, mai responsabil, mai creativ. 

Oferta cabinetului de cosiliere 

psihopedagogică este foarte variată şi se adresează 

tuturor copiilor din grădiniţă. Dintre activităţile 

mai des solicitate se pot enumera : autocunoaştere 

şi dezvoltare personală, comportament 

problematic- acasă, şi la şcoală încăpăţânare, 

violenţă, minciună, furt, ANH, timiditate , 

probleme de relaţionare, servicii de informare şi 

consiliere pentru părinţi,servicii de informare şi 

consiliere pentru cadrele didactice,  deces, doliu, 

apariţia unui nou născut în familie, etc. 

In parteneriat cu educatoarele grupelor se 

derulează şi proiecte educaţionale în colaborare cu 

instituţii de prestigiu din Craiova, ce-şi propun să dezvolte diverse competenţe, sentimente normale, 

pozitive,civice precum şi cultivarea potenţialului creator şi deprinderea lucrului în echipă, la preşcolari cum 

ar fi proiectele “Să învăţăm prin lectură”, ”Copii către copii”, ”Arta în grădiniţă”, ”Crede în tine şi vei 

putea” etc. 

Ceea ce am prezentat este doar începutul frumoasei poveşti a Cabinetului de consiliere 

psihopedagogică la care mai adăugăm cîte un cuvânt  în fiecare zi cu fiecare copil fericit, părinte mulţumit şi 

nouă activitate; am trasat deja drumul rămâne doar să-l descoperim împreună! 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cabinetul de consiliere funcţionează în cadrul grădiniţei pentru preşcolari, părinţi şi educatoare, 

având ca obiectiv prioritar dezvoltarea actului educaţional în vederea optimizării eforturilor de învăţare. 

Avînd în vedere că o bună parte a activităţii de consiliere şcolară se bazează pe derularea de proiecte 

educaţionale adaptate vârstei şi cerinţelor copiilor şi oferta cabinetului nostru de consiliere psihopedagogică 

este foarte variată, din care voi enumera pe cele mai reprezentative din anul trecut: 

Proiectul “Educaţia pentru viaţa de familie”  îşi propune să obişnuiasca preşcolarii cu noţiunea de norme 

care trebuie respectate atât în familie cât şi la grădiniţă şi în societate, rolul acestora fiind de a-i ajuta să se 

adapteze solicitărilor,să-şi îmbunătăţească relaţiile cu ceilalţi,să ia decizii şi să înveţe să-şi asume 

responsabilitatea pentru propriile acţiuni. Preșcolarii vor fi sprijiniți să-și imbunătățească aspecte importante 

care țin de personalitate, precum: abilități de comunicare, motivație, voință, empatie, încredere în sine, 

respect de sine, respect față de ceilalți. 
 

   

Proiectul ”Crede în tine şi vei putea”asigură consilierea specializată a preşcolarilor şi elevilor în vederea 

dezvoltării personale, pe baza stimulării creativităţii. 

 

  
 

Proiectul ”Arta în grădiniţă” Scopul acestui proiect constă în dezvoltarea inteligenței emoționale a 

copiilor și comunicarea non-violentă în rândul acestora, astfel încât micuții să poată crește 

armonios.Preșcolarii vor fi sprijiniți să-și imbunătățească aspecte importante care țin de personalitate, 

precum: abilități de comunicare, motivație, voință, empatie, încredere în sine, respect de sine, respect față 

de ceilalți. 

 

 

 

Toate aceste activităţi în parteneriat cu educatoarele grupelor şi multe altele,dar şi activităţile de 

consiliere individuale,acolo unde este cazul,contribuie la definitivarea educaţiei copiilor în grădiniţă punând 

un mare accent pe comportamentul social. 

Şi pentru că ne desfăşurăm activitatea în grădiniţa „Căsuţa cu Poveşti”, povestea cabinetului de 

consiliere şcolară nu se termină aici.Vă invit dragi părinţi şi preşcolari să continuăm împreună acestă 

frumoasă poveste şi în anul următor. 

 

 



 

 

 

            

 

În cadrul grădiniţei noastre funcţionează şi cabinetul medical cu program zilnic şi asistenţă medicală permanentă. 

Echipa medicală este formată din două asistente medicale 

şi un medic şcolar. 

           Medicul examinează copiii şi răspunde 

solicitărilor punctuale ori de cate ori este nevoie, iar 

asistentele prezente în fiecare zi asigură asistenţa 

medicală copiilor. Părinţii sunt mai liniştiţi ştiind că în 

locul unde micuţii petrec  ziua există o persoană ale cărei 

sarcini sunt concentrate asupra sănătaţii copiilor. Cu 

blandeţe şi profesionalism acţionăm imediat în cazul 

apariţiei unei probleme de sănătate a micuţilor. 

Întotdeauna după  siguranţa copiilor este informarea 

părinţilor. Avem o relaţie stransă cu fiecare părinte si 

comunicăm orice fel  de observaţie asupra stării de 

sănătate a copiilor. 

           Dimineaţa se efectuează triajul epidemiologic. 

Astfel,  în cazul unor semne de boală se acţionează în 

scopul protejării copilului dar şi pentru siguranţa 

colegilor săi. În mod similar se procedează şi în cazul  unor semne -simptome apărute pe parcursul programului de 

activităţi. 

             Cabinetul medical este implicat în derularea programelor educaţionale avand diverse teme de educaţie sanitară 

pentru preşcolari şi părinţi, fiind foarte important să învăţăm de mici să prevenim îmbolnavirea. 

            Urmărim cu atenţie realizarea unei raţii alimentare  corespunzătoare  caloric si echilibrate în principii 

alimentari, pentru asigurarea unei dezvoltări  sănătoase si armonioase a 

copiilor.  

           Gradiniţa este a doua familie pentru micuţi, de aceea,  noi 

urmărim si dezvoltarea neuropsihomotorie, curba staturală şi 

ponderală a preşcolarilor înregistrand datele obţinute. 

          Din punct de vedere psihologic, familiarizarea cu atmosfera 

cabinetului medical nu face decat să risipească teama copiilor cu 

privire la medic.Micuţii interacţionează  zilnic cu asistenta medicală 

care îi învaţa ce trebuie sa facă pentru a creşte sănătoşi şi astfel se 

spulberă bariera de teamă şi se dezvoltă o relaţie armonioasă de 

prietenie. În prezenţa cadrului medical,  copilul are un sentiment de 

siguranţă şi confort. 

           Veghem cu  atenţie  la sănătatea micuţilor dumneavoastră în 

căsuţa noastră plină de poveşti si bucurii! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Preşcolarii au obţinut premii la diferite concursuri la care au participat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daca ma gandesc la gradinita, nu pot sa nu ma gandesc la gradinita in care mi-am petrecut cea mai frumoasa perioada 
din viata mea: Gradinita nr.43 acum Gradinita "Casuta cu povesti". Si parca cei care i-au dat numele s-au gandit la 
minunatele povesti pe care le-am trait aici. Despre fiecare clipa petrecuta aici se poate spune o poveste. O poveste 
despre cum am invatat sa fim prieteni si sa ramanem asa desi au trecut 8 ani de atunci, o poveste despre lucurile 
minunate pe care le-am invatat, o poveste despre cat de sanatos este sa faci sport si mii de alte povesti minunate care 
ne-au deschis drumul spre viitor. 

Laurențiu Enache 
Elev clasa a VIII – a, C.N. Elena Cuza 

 

Ce a însemnat grădinița pentru 
mine? Probabil cea mai 
frumoasa si inocenta perioada 
din viața mea. Acea perioada in 
care eram lipsită de griji si tot ce 
conta era sa simt copilăria. 
Niciodata nu voi uita acel loc 
minunat unde am invatat atât 
de multe lucruri frumoase. Cu 
lacrimi in ochi imi amintesc si 
acum cum pașeam cu atâta 
bucurie si entuziasm pe acele 
holuri ce ducea spChiar daca lumea 

spune ca mereu va exista un copil in 
fiecare, noi știm ca acel copil este 
format doar din amintirile dragi ale 

copilăriei. re o încăpere viu - colorata, 

cu multe jucării si cărți, cu multe 
scaunele si măsuțe, cu multe suflete 
inocente de copii, printre care si al 
meu. Ma uitam la educatoarele mele ca 
la niște zâne ce ma însoțeau intr-o 
călătorie plină de mister si fantezie. Îmi 
aduc aminte tot ce ținea de acel loc 
minunat. 

Grădinița ...  locul copilăriei mele.  

Ana Florita 
Eleva clasa a VI – a 

Scoala Gimnaziala "Sf. Dumitru 
 

Grădinița, draga mea 
Îți mulțumesc pentru toate experiențele și cunoștiințele acumulate și îți sunt recunoscătoare pentru toate momentele 
copilăriei trăite alături de dragii mei colegi și de cadrele didactice. Amintirile sunt încă proaspete și simt încă toate 
emoțiile numeroaselor activități la  care am luat parte și îmi amintesc cu drag de serbările organizate, de costume, de 
personaje și mai ales de ziua grădiniței, 21 mai 2009, când am dansat vals cu colegul meu, Cosmin, și toată lumea ne-a 
aplaudat. 
Tot ceea ce am trăit în acea perioadă a reprezentat o etapă frumoasă și plină de semnificație a copilăriei mele, care m-
a ajutat în dezvoltarea personală. 

Cu nostalgie, Patricia – Anana Savu – promotia 2009 Grădinita Casuta cu Povești 
Elevă clasa a VII – a , Școala Gimnazila Sf. Gheorghe 

 

 

"Mari emotii trezesc in fiecare 
dintre noi cand revedem 
gradinita "Casuta cu povesti", in 
care am petrecut 4 ani 
frumosi....cu gandul la supa de 
la gradi si la somnul de dupa-
amiaza... multumita echipei de 
la Casuta cu povesti, am invatat 
prin joc si muuulte activitati 
extrascolare cum sa devin un 
copil cu incredere in fortele 
proprii, o regula importanta 
invatata in gradinita "Ma 
respect pe mine - ii respect pe 
cei din jurul meu!" 

Eduard Istudor, 
Elev clasa a VI – a ,  

CNP Stefan Velovan 

Copilăria...Aceasta perioada rămâne mereu întipărita 
in minte ca cea mai frumoasa si distractivă vârsta. 
Locul in care iti petreci majoritatea copilăriei este 
grădinița. Grădinița Nr. 43 este una dintre cele mai 
vesele, îngrijite si cu un personal de excepție din 
Craiova. De fiecare data cand trec pe lângă ea, mi-as 
dori sa mai intru o data pe poarta ei si sa ma fac din 
nou mică. In același timp, amintirile neprețuite ma 
năpădesc si ma fac sa ma gândesc nostalgic la copilul 
din mine, care este pierdut undeva in neant, alături de 
imaginile clar întipărite ale doamnelor educatoare 
cărora le datorez tot meritul ca am ajuns unde sunt, 
imaginile doamnelor  îngrijitoare (cu care mereu am 
avut o relație buna, deși nu am fost prea mancaciosa), 
care mereu ma primeau cu zâmbetul pe buze. Toate 
aceste amintiri sunt urmate de tristete si doar gândul 
ca mereu voi rămâne conectata cu acea lume ma 
înveselește. 

 
Ramona Giuglea 

Elevă clasa a V-A, Școala Traian  

La gradinita a fost perioada cea mai frumoasa din viata mea deoarece abia asteptam sa ma revad cu colegii, sa 
descopar lucruri noi si mancarica era foarte, foarte buna. Imi amintesc cu mare placere de doamnele educatoare si tot 
personalul de acolo.Va multumesc pentru tot ce a-ti facut pentru mine!  

Simion Mihaela Carmen 
Elevă clasa a VII – a , Școala Gimnazila Sf. Gheorghe 

 

Îmi aduc oricând aminte de copilărie cu plăcere și cu o nostalgie duioasă și 
inevitabil, de perioada petrecută în Grădinița 43. Sper din toată inima că și cei doi 
copii ai mei care au parcurs sau încă parcurg această frumoasă perioadă în 
aceeași grădiniță, să încerce mai târziu astfel de sentimente pozitive și să 
realizeze că, o copilărie petrecută într-un mediu propice formării și învățării va 
avea o influență remarcabilă asupra evoluției lor ca adulți.  

Răzvan Amărăscu 

Psiholog în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale 

 



   

 

Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu CES (cerinte educative 

speciale). Toţi copiii au dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor. Educaţia incluzivă are ca principiu fundamental 

un învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi, care constituie un deziderat şi o realitate ce câștigă adepți și se 

concretizează în experiențe și bune practici de integrare/ incluziune. 

Când spunem ,,grădiniţă incluzivă”, nu trebuie să ne ducem cu gândul doar la copiii cu CES, ci la fiecare copil 

în parte, pentru că fiecare are un ritm propriu de dezvoltare şi la un moment dat poate avea nevoie de anumite cerinţe 

speciale în ceea ce priveşte educaţia. 

            Educația de tip incluziv este o educaţie de calitate, accesibilă şi care îşi îndeplineşte menirea de a se adresa 

tuturor copiilor, fără discriminare.  

 

Povestea lui Morcovel 

In imparatia familiei traiau doi oameni mari : o femeie si sotul ei. Nu aveau 

multe bogatii dar munceau din zori si pana seara ca sa isi faca un rost.  Azi asa, 

maine asa, pana cand isi dadura seama  ca nimic din ceea ce agoniseau zi dupa zi nu 

insemna pentru ei fericire.  Isi doreau un copil mai mult decat orice dar  barza parca 

se ratacise printre nori. Pana si  lui Mos Craciun ii trimisesera o scrisoare.  Trecusera 

deja 5 ani de cand femeia si sotul ei nu incetau sa se roage, cand minunea se 

intampla si Craciunul ii gasi tinandu-l in brate pe  baietelul lor, un roscovan frumos, 

pe care il tot strigau  Morcovel. Au facut  petrcere mare.  Se simteau impliniti si 

recunoscatori. Isi plimbau printul peste tot ca sa ii arate lumea,  iI imbracau cu cele 

mai frumoase hainute, ii aduceau cele mai noi jucarii. Copilul era tare iubit de toti 

cei din jurul lui iar el simtea asta si  le raspundea cu zambete largi si chicoteli.  

Pentru ca se apropia de doi anisori, iar Morcovel  era nedezlipit  de cateva 

jucarii cu sunete si lumini, familia a hotarat  ca este momentul sa-si faca prieteni  noi 

si il ducea in fiecare zi  la  casuta cu copii. Insa cu fiecare zi ce trecea copilul era tot  mai retras,  nu mai dadea noroc 

cu tata, nu o mai striga pe mama, refuza sa doarma in pat, se imbolnavea frecvent si grav…II placea insa tare mult sa 

priveasca  fantanile arteziene, sa asculte muzica, sa umble descult. Se bucura agitandu-si tare manutele si topaind. 

 In mintea mamei isi facuse loc un gand negru pe care intr-o zi se hotara sa-l spuna in soapta  unui doctor. Dar 

acesta o asigura  ca  nu este nimic in neregula cu copilul sau si o sfatui sa se intoarca acasa  …  Pe femeie o linistira 

aceste  cuvinte si se simti vinovata ca se indoise de perfectiunea fiului sau. Timpul trecea, insa privirea  lui Morcovel 

se intersecta din ce in ce mai rar cu cea a mamei, traia fara cuvinte si  era total dezinteresat cand aceasta ii arata cu 

degetul  luna pe cer  … Intr-o zi femeia isi lua copilul si se hotara sa nu se intoarca acasa pana nu isi gaseste linistea.  

Dupa luni de cautari disperate , o doctora i-a spus pe nume gandului ei negru … L-a numit  : AUTISM. El era cel care 

avea sa  fure femeii linistea si somnul, pentru totdeauna.  Morcovel  avea deja 2 ani si 8 luni. Au aflat ca niciun medic, 

nicio operatie si niciun medicament din lume nu il puteau  face pe acesta  sa spuna din nou mama. Singura lui sansa 

era sa reinvete despre lumea in care traia, alaturi de oameni priceputi, prin metode si tehnici speciale  - ABA, 

logopedie, kinetoterapie, etc . A trecut de atunci un an si jumatate iar Morcovel  invata acum zilnic chiar si timp de 8 

ore, acasa, la masuta de lucru, pe strada, in magazine, la gradinita, alturi de mama, alti 3 terapeuti, un coordonator, un 

logoped si un kinetoterapeut. Este nevoie de oameni cu suflet si bani multi, peste 1000 de euro,  lunar si  nimeni nu 

poate anticipa cat de lung va fi  acest drum.  

El ramane insa acelasi Morcovel perfect intr-o lume mare, de la care nu cere decat putina rabdare si toleranta,  

ca sa o poata intelege. 

Gradinita Casuta cu Povesti a sustinut povestea lui 

Sebi si a multor alti copii cu CES. 

 

SEBI 


