CENTRUL DE RESURSE PENTRU EDUCAȚIE ŞI DEZVOLTARE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT„MIHAI EMINESCU”
TG-JIU, GORJ

Clădim palate, împărăţii măreţe, dar basmul sufletului nostru este
gol când nu mai ştim să privim inocenţa copilăriei.
Şi căutăm tot mai sus... şi căutăm lumina cu frenezie...şi este atât
de aproape... şi este atât de reală... în sufletele lor… COPIII.
Şi căutăm bucuria vieţii... şi ea răsună atât de cristalin... În
jocurile lor.
Şi pentru că ei sunt micii noştri prinţi şi prinţese, le-am dăruit
drept împărăţie…

A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ…
DACĂ N-AR FI, NU S-AR POVESTI …
Aşa încep basmele copilăriei, pe care mulți dintre noi le-am
ascultat sau le-am citit când eram mici…
La 1 martie 1976, m-am născut şi m-am numit Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 9.
Mare bucurie pentru părinți şi pentru copii! Câtă nevoie aveau de mine!!!
Domiciliul meu a fost şi este Str. Olari, Nr. 3, Tg-Jiu, Gorj.
Am pornit cu paşi mici şi cu speranţe mari …
La început, mi-am deschis brațele atât pentru copiii de vârstă preşcolară cât şi pentru micuții
care frecventau un spațiu numit ... Creşă … (240 de locuri în grădinița cu program prelungit şi 100 de
locuri în creşă).
Împreună, am făcut primii paşi prin „labirintul copilăriei”, reuşind să desluşim o parte din tainele
lumii ...

ANII AU TRECUT ...
... şi numărul copiilor care îmi treceau pragul, a fost în descreştere.

Astfel că, anul 1990 mă găseşte cu 5 grupe de preşcolari ... Câtă durere ... Spații ale inimii, au
rămas goale! Dar ... viața merge înainte! Schimbările au venit una după alta!
Începând cu anul şcolar 1991 – 1992, am devenit grădiniță de aplicație pentru elevii Colegiului Național
„Spiru Haret”, Tg-Jiu, Gorj, secția învățători – educatoare.
În anul 1993, sufletul meu a fost sfâşiat de o altă durere fără margini! Am trăit o stare de agonie
şi extaz! Creşa se desființează, dar... în spațiul rămas disponibil, au fost mutate Grădinițele cu Program
Normal Nr. 24 şi Nr. 28, Tg-Jiu (200 de preşcolari).
În anul şcolar 1998 – 1999, cadre didactice cu o minte deschisă, receptive la nou, s-au gândit că ar
fi benefic pentru minunile noastre de copii, să aducem schimbări privind conținutul învățământului preşcolar
tradițional, prin introducerea alternativei educaționale „Step by Step”!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AU TRECUT CEVA ANI ...
ŞI AM PĂŞIT MAI DEPARTE PE DRUMUL MEU…

Pe parcursul anilor 1995 … 2005, ceva minunat s-a întâmplat: numărul solicitărilor pentru înscrierea
copiilor a crescut şi ca urmare, am mai înființat 2 grupe de preşcolari (ajungându-se la 7 grupe de
preşcolari).
În luna mai 2001, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de existență, pentru că, minunatele cadre didactice
care sunt parte din mine, an de an l-au omagiat pe inegalabilul nostru poet, MIHAI EMINESCU,organizând
programul educativ „EMINESCIANA”, am hotărât să-mi schimb numele din Grădinița cu Program Prelungit
Nr. 9, în GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „MIHAI EMINESCU”.
Începând cu anul şcolar 2004–2005, am derulat Proiectul Internaţional Comenius I, până în anul 2007.
A fost o experiență pe care ne-o mai dorim!
În anul şcolar 2006 - 2007, mare bucurie! Am înființat a 8-a grupă de preşcolari, iar alternativa
educațională „Step by Step” s-a extins cu încă o grupă. Am început să funcționez la capacitate maximă!
Toate încăperile sufletului, s-au ocupat!

În luna octombrie a anului şcolar 2007-2008, am inaugurat înființarea Centrului Internaţional de
Interferenţe Culturale Grădiniţa „Mihai Eminescu”, al Fundaţiei „Paul Polidor”.
În luna decembrie 2007, a fost lansată revista grădiniţei „Labirintul copilăriei”.
Anul şcolar 2009 - 2010, a debutat cu înființarea CENTRULUI DE RESURSE PENTRU EDUCAŢIE ŞI
DEZVOLTARE – CRED, componentă a PROGRAMULUI PENTRU REFORMA EDUCAŢIEI TIMPURII – PRET.
În anul şcolar 2010-2011, devin unitate şcolară cu personalitate juridică, având ca structuri
Grădinița P. P. Nr. 10 şi Grădinița cu P. N. Nr. 28, Tg-Jiu.
În perioada 13 - 14 octombrie a anului şcolar 2011-2012, am fost evaluată de ARACIP şi am obținut
atestarea.
Anul şcolar 2011-2012, este marcat în mod deosebit de selectarea mea în cadrul proiectului pilot ,,Un
start bun în viaţă’’, proiect finanţat de Fundaţia pentru o Societate Deschisă. Beneficiarii proiectului, sunt
copiii cu vârstă între 2-3 ani, familiile acestora şi comunitatea.
Astfel că, începând cu anul şcolar 2012 -2013, mă voi bucura de existența a 2 grupe cu antepreşcolari.
Începând cu anul şcolar 2012-2013, Grădinița P. P. Nr. 10, fuzionează cu Liceul Teologic Tg-Jiu, iar
Grădinița cu P.N. Nr. 28, fuzionează cu Grădinița P. P. ,,Mihai Eminescu’’. Datorită plecării copiilor la
clasa pregătitoare şi în clasa I, anul şcolar 2012-2013 şi-a făcut debutul cu 5 grupe de preşcolari pentru
programul normal, din 8 grupe.

ANII TREC...
... şi numărul copiilor care îmi treceau pragul, este în creștere…

Având solicitări mari pentru înscrierea copiilor la programul prelungit, am înființat a 9-a grupă. Astfel că, anul
şcolar 2012-2013 începe cu aproximativ 400 de preşcolari (atât pentru programul normal cât şi
pentru cel prelungit).
În noiembrie 2012 se înființează Asociației de părinți ,,VIITORUL COPIILOR, PRIORITATEA NOASTRĂ!’’.
Anul școlar 2013 - 2014 debutează cu un număr de 14 grupe de antepreșcolari/preșcolari, din care 10 grupe
cu program prelungit și 4 grupe cu program normal. Și în acest an școlar au fost solicitări foarte mari pentru
programul prelungit și ca urmare (am înființat a 10-a grupă cu program prelungit).
Pentru că solicitările pentru programul prelungit sunt în continuare foarte mari, pentru anul şcolar 2014 -2015
unitatea de învățământ şi-a extins numărul de grupe – a 11-a. Anul şcolar ne găseşte cu 2 grupe program normal şi
11 grupe cu program prelungit, cu un total de 395 copii înscrişi. Şi în acest an şcolar avem o grupă de
antepreşcolari. Numărul solicitărilor pentru programul normal este în continuă descreștere, părinții preferând
programul prelungit.
Anul școlar 2015 - 2016 debutează cu un număr de 12 grupe cu program prelungit – 360 de antepreșcolari
/preșcolari. Ca și în anul în care s-a înființat grădinița, 1976, în acest an școlar unitatea de învățământ
funcționează la capacitate maximă. Toate spațiile grădiniței destinate activității cu antepreșcolari/preșcolari (săli de
grupă) au fost reamenajate, devenind funcționale. Având în vedere faptul că solicitările părinților pentru grupa
antepreșcolară au fost foarte mari, am înființat o grupă cu copii cu vârste între 2-3 ani.

ŞI PĂŞESC CU ÎNCREDERE PE DRUMUL MEU…

Începutul anului școlar este marcat de înscrierea grădiniței în PROGRAMUL OLIMPIADELE
KAUFLAND – septembrie 2015/martie 2016. În urma acțiunilor derulate, unitatea de învățământ a beneficiat de
premii semnificative. În primă fază, Premiul TOP HĂRNICUȚI câştigat este în valoare de 9 000 lei (la data de
01.03.2016), urmând a intra şi în posesia Premiului TOP FRUNTAŞI, în valoare de 90 000 lei.
Datorită eforturilor depuse de cadrele didactice ale grădiniței, alături de copii şi părinții acestora şi nu în
ultimul rând de partenerii noştri în educație, s-a îmbunătățit substanțial atât baza materială a grădiniței cât şi
educația oferită antepreşcolarilor/preşcolarilor care frecventază unitatea noastră de învățământ.
Luna martie a anului 2016 este o lună încărcată de emoții, având în vedere faptul că Grădinița cu Program
Prelungit ,,MIHAI EMINESCU’’, Tg-Jiu, împlineşte 40 de ani de existență şi tot în acest an, Revista grădiniței
,,LABIRINTUL COPILĂRIEI’’, împlineşte 10 ani de la lansare.
Nu trebuie uitat faptul că , începând cu anul 1994 şi până în prezent, anual, grădinița noastră desfăşoară
Programul omagial ,,EMINESCIANA’’.
Ceea ce este foarte important de menţionat, este faptul că, eu, Grădiniţa ,,Mihai Eminescu”, nu aş putea
exista fără minunatul personal care îşi desfăşoară activitatea alături de mine, fără minunaţii părinţi, fără
colaboratorii şi partenerii noştri. Datorită lor, în fiecare an mă deschid, ca o carte fermecată de poveşti, iar zi
de zi, mă gândesc la faptul că, miracolele sunt aduse în viaţa noastră, doar de copii!

Grădinița ,,Mihai Eminescu” … acest palat al hărniciei şi fanteziei se
deschide ca o carte fermecată de poveşti…

VIZIUNEA GRĂDINIȚEI
,,Grădinița să se mențină în peisajul învățământului gorjean, ca o unitate etalon, cu un învățământ
deschis, flexibil, anticipativ, care să-i ofere copilului capacitatea de a se adapta la schimbările
ulterioare, cu un învățământ la standarde ridicate de calitate şi armonizat valorilor europene, cu un centru
de resurse educaționale şi de servicii oferite comunității printr-o atitudine constant dinamică, cu o
abordare a calității ca principală condiție a competitivității pentru a sprijini dezvoltarea normală şi deplină
a preşcolarilor, valorificând potențialul fizic şi psihic, ținând seama de ritmul propriu de dezvoltare şi de
particularitățile
MISIUNEA GRĂDINIȚEI
Misiunea Grădiniței ,,MIHAI EMINESCU” constă în aplicarea în cadrul organizației furnizoare de
educație a unei politici a calității care vizează satisfacerea cerințelor beneficiarilor relevanți, ale
angajaților şi ale partenerilor tradiționali ai unității de învățământ, atragerea părinților prin oferte
educaționale atractive
precum şi prin respectarea standardelor de calitate în toate domeniile de
activitate, asigurarea şi optimizarea resurselor umane şi materiale, competența şi motivația personalului,
un bun management intern şi o preocupare permanentă pentru îmbunătățirea eficacității sistemului de
management al calității educației.

DEVIZA GRĂDINIȚEI
„Educaţie pentru TOŢI,
Educaţie pentru FIECARE !”
În acest sens, GRĂDINIȚA:
 Acordă tuturor preşcolarilor şanse egale de dezvoltare globală şi individuală, în funcție de ritmul propriu , cu
accent pe integrarea şcolară şi socială;
 Asigură fiecărui copil, condițiile pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare, în parteneriat şi cooperare
cu actorii sociali, promovând toleranța şi înțelegerea între copiii de origine socio – culturală şi lingvistică
diferită şi între familiile acestora, prin oferirea accesului la informație şi cunoaştere şi încurajând derularea
unor parteneriate;
 Oferă servicii complementare celor existente – consiliere formală şi informală atât pentru copii cât şi pentru
părinți;
 Promovează cele mai bune şi mai sigure oportunități de educație, de dezvoltare fizică, psihică şi intelectuală,
în acord cu cerințele şcolii şi comunității locale şi ale societății;
 Dezvoltă un învățământ centrat pe copil, înglobând cele mai noi idei şi practice pedagogice, un învățământ
deschis spre nou, spre modernitate, în scopul valorizării potențialului, disponibilităților şi nevoilor concrete ale
copiilor;
 Încurajează cooperarea, concurența loaială, respectul pentru profesie, ataşamentul față de copil,
receptivitate la nou;
 Dispune de un mediu favorabil învățării, de un climat de siguranță fizică şi psihică şi de servicii sociale pentru
copii – îngrijire, supraveghere, asistență medicală;
 Este locul unde preşcolarii se simt ca acasă şi de aceea asigurăm şanse egale pentru toți şi pentru fiecare.

VALORILE DOMINANTE
„Cultura organizaţională este personalitatea unei organizaţii”
(McNamara 1997)

Personalul grădiniței este caracterizat printr-un ethos profesional înalt.
Trăsăturile caracteristice dominante a celor care sunt în slujba preşcolarilor, sunt:
 Libertatea de exprimare;
 Umor;
 Creativitate şi originalitate;
 Respectul reciproc;
 Unitate în idei şi acțiune;
 Loialitate;
 Încredere în propriile resurse intelectuale, afective, operaționale şi instituționale;
 Noblețe, prin respectul valorilor reale de tip etic, cultural, civic;
 Echilibrul emoțional;
 Competențe de lucru, care să conducă la performanțe individuale şi în echipă;
 Hotărâre şi dinamism;
 Implicarea activă şi responsabilă, în viața comunității;
 Protejarea şi respectarea drepturilor omului şi a principiilor echității;
 Atitudine deschisă către ceilalți, către nou şi inovare.

PĂŞIȚI TIPTIL DIN CLASĂ ÎN CLASĂ, ÎNCERCÂND SĂ VĂ FACEȚI
NEVĂZUȚI ÎN ACEASTĂ ÎNCÂNTĂTOARE INCURSIUNE ÎN UNIVERSUL
COPILĂRIEI…
…şi veți constata că aici i se omagiază zilnic gingăşia şi puritatea,
invitându-i pe cei maturi să protejeze acest univers grațios şi plin de fantezie…
Dacă la început, la intrarea în universul mirific al copilăriei, miracolul numit copil este
stăpânit de o permanentă teamă de necunoscut, este timid, cu ochii plini de lacrimi, pe parcursul
anilor, copilul se tranformă într-o creație completă şi desăvârşită, ca o operă de artă ieşită din
mâinile unui artist talentat.
Această transformare este realizată de întregul personal al grădiniței, prin muncă, dăruire,
devotament şi pasiune.
Un sentiment de caldă bucurie îi însuflețeşte pe micii prinți şi prințese care trec zilnic
pragul acestui palat, iar o incursiune pe holuri şi în clase devine o necontenită pulsație a mişcării,
printr-un labirint de imaginație şi creativitate, o nestăvilită revărsare de culori...

…INCURSIUNE ÎN UNIVERSUL COPILĂRIEI… pe holurile grădiniței

…INCURSIUNE ÎN UNIVERSUL COPILĂRIEI… în sălile de grupă

NE PLAC ACTIVITĂŢILE!
NE PLACE ARTA!

NE PLACE MUZICA!
NE PLACE MIŞCAREA!

NE PLAC PROGRAMELE EDUCATIVE!
NE PLAC TRADIŢIILE ŞI OBICEIURILE ROMÂNEŞTI!

IUBIM ŞI OCROTIM MEDIUL ÎNCONJURĂTOR!
NE PLAC VIZITELE, DRUMEŢIILE, EXCURSIILE!

…TOTUL SE ÎNTÂMPLĂ ŞI PENTRU CĂ … SUNTEM ANTRENAŢI,
ÎNTR-O MULŢIME DE PROIECTE EDUCAŢIONALE…
 Proiect educațional național ,,Ieri am fost copil… țin minte, însă astăzi sunt… părinte””- Parteneriat cu
instituții educaționale din județ şi din țară, avizat MENCS în CAEN;
 Proiect educațional național,,Copiii au... talent’’ – Parteneriat cu instituții educaționale din județ şi din țară,
avizat MENCS în CAERI;
 Proiect educațional național ,,Diferiți, dar... împreună!’’ – Parteneriat cu Fundația ,,S.O.S. Copiii Gorjului’’,
Centrul Şcolar pentru Educație Incluzivă Gorj, Complexul de Servicii Alternative la Protecția Rezidențială
Gorj, Centrul Județean de Resurse şi de Asistență Educațională Gorj și instituții educaționale din județ şi din
țară, avizat MENCS în CAEN;
 Proiect educațional local ,,Ocrotiți zâmbetul copilăriei’’ –
acțiuni de parteneriat grădiniță – familie comunitate
 Proiect educațional județean „Micii ecologiști!” – acțiuni de parteneriat cu Agenția de Protecție a Mediului
Gorj;
 Proiect educațional județean ,,Pagini alese …pentru cei mici’’ - Parteneriat cu Biblioteca Județeană Gorj;
 ,,Să ne cunoaştem eroii neamului’’ – Parteneriat cu Muzeul Județean Gorj, Asociația de Veterani Gorj,
Fundația Județeană de Tineret, Gorj;
 Proiect educațional local ,,Copiii veseli şi talentați’’ – Parteneriat cu Platul Copiilor Tg-Jiu;
 Proiect educațional local ,,Academia micilor polițiști’’ – Parteneriat cu Poliția locală, Poliția rutieră și Poliția de
Proximitate

…ŞI ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE/EXTRAŞCOLARE…












•

Proiect educațional local ,,Viața are prioritate – spune NU,incendiilor!’’- Parteneriat cu ISU Gorj
Proiect educațional local ,,Spune, DA, pentru sănătatea ta!” – Parteneriat cu cabinete medicale
Proiect educațional județean ,,Învățăm să dăruim” – în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară
Proiect educațional local ,,Suflet pentru suflet” - Parteneriat cu Biserica Adormirea Maicii Domnului
Proiect educațional județean ,,În lumea păpușilor vii” - Parteneriat cu trupe de teatru de păpuși
Proiect educațional local ,,Împreună cu prietenii mei... școlarii!” - Parteneriat cu școli din localitate
Program național ,,Olimpiadelek” MENCS, KAUFLAND România Și Asociația Școala De Valori
Proiect educațional național ,,Patrula de Reciclare” – ROREC, Agenția Națională Pentru Protecția Mediului
Proiect educațional național ,,Să citim pentru Mileniul III!” – Pipo – MENCS, CD PRESS
Proiect educațional național ,,Girafa Rafa’’ – MENCS, ROMCONCEPT INTERNATIONAL SOLUTIONS
Proiect educațional național ,,Edu - Școala” - MENCS, EDU SOFT MARKETING
Proiect de parteneriat educațional internațional ,,Timtim – Timy” - MENCS, FUNDAȚIA PENTRU
ȘTIINȚE ȘI ARTE PARALELA 45

,,OCROTIȚI ZÂMBETUL COPILĂRIEI’’
PROIECT EDUCAŢIONAL LOCAL
- PARTENERIAT GRĂDINIȚĂ – FAMILIE – COMUNITATE -

,,IERI AM FOST COPIL... ȚIN MINTE,
ÎNSĂ ASTĂZI, SUNT ...PĂRINTE!!!’’
– PROIECT EDUCAŢIONAL NAŢIONAL –

ACŢIUNI DE PARTENERIAT CU UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN JUDEŢ ŞI DIN ŢARĂ

,,ŞCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE’’
- Program educaţional şi Concurs naţional –
LOCUL II

,,PROJECT EARTH”

- Proiect Educaţional Internațional de stimulare a dragostei şi respectului pentru natură -

,,TIMTIM - TIMY”
- Proiect Educaţional Internaţional pentru stimularea dezvotării socioemoţionale, cognitive,
a limbajului, a comunicării şi formarea deprinderilor de utilizare a calculatorului -

KALOKAGATHIA - ,,MIŞCARE ŞI SĂNĂTATE’’
- Proiect educaţional în cadrul programului naţional -

,,CU EUROPA LA JOACĂ…”
- Concurs internaţional de stimulare a abilităţilor intelectuale şi de creativitate pentru copiii preşcolari-

,,SMARTY”
- Concursul internaţional de cunoştinţe pentru copiii preşcolari –

ETWINNING
PARTENERIATE INTERNAŢIONALE ON-LINE

SRING DAY
PARTENERIATE INTERNAŢIONALE ON-LINE

…PARTENERIATE NAȚIONALE ÎN PARTENERIAT CU MENCS…







,,PIPO“ - Proiect de stimulare a interesului pentru lectură şi de compensare a parcurgerii Curriculum–ului pentru
învăţământul preşcolar ( CD Press, MECTS );
,,GIRAFA RAFA’’ - Proiect educaţional cu S.C. ROMCONCEPT I.S.S.R.L. – Bucureşti;
,,PITI CLIC’’ - Concursuri de creativitate pentru cadrele didactice şi de creare de material didactic pentru
preşcolari în vederea stimulării interesului pentru rezolvarea unor sarcini didactice legate de conţinutul curriculumului, pe suport electronic -– INFOMEDIA PRO - S.C. PRO ADVERTISING S.R.L. – Craiova, Dolj;
CONCURSUL ,,EDU ENGLISH’’ - Proiect educaţional cu Editura EDU SOFT S.R.L., Tg-Mureş.

PROIECT NAȚIONAL
„ALFABETIZAREA ECOLOGICĂ A POPULAȚIEI”
PROIECTUL „CARTEA RECORDURILOR VERZI”
LOCUL I

STRATEGIA NAȚIONALĂ DE ACȚIUNE COMUNITARĂ
PROIECT EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN
,,ÎNVĂȚĂM SĂ DĂRUIM”

PROGRAMUL EDUCAȚIONAL NAȚIONAL DE MEDIU

PATRULA DE RECICLARE
ROREC

PROGRAMUL NAȚONAL
OLIMPIADELEK
AM CÂȘTIGAT TOP HĂRNICUȚI

… ŞI FĂRĂ EI… DRUMUL MEU AR FI FOST MAI DIFICIL…
….PARTENERI ŞI COLABORATORI …
Inspectoratul Şcolar Județean Gorj
Casa Corpului Didactic Gorj
Direcția Publică de Patrimoniu Tg-Jiu
Primăria Municipiului Tg-Jiu
S.C. ARTEGO S.A. Tg-Jiu
Agenția pentru Protecția Mediului Gorj
Muzeul Județean „Alexandru Ştefulescu” Gorj
Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj
Poliția Rutieră Tg-Jiu
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj
Poliția locală Tg-Jiu
Fundația ,,Paul Polidor’’ Bucureşti
Teatrul „Elvira Godeanu” Tg-Jiu
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Tg-Jiu
Fundația „S.O.S. Copiii Gorjului” Tg-Jiu
Centrul Şcolar pentru Educație Incluzivă , Tg-Jiu
Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecție a Copilului Gorj
Centrul Județean de Resurse şi de Asistență Educațională Gorj
Complexul de Servicii Alternative la Protecția Rezidențială Tg-Jiu Gorj
Cabinetul Medical Şcolar Nr. 7 Tg-Jiu
Unități de învățământ din județ și din țară
Mass – media locală

…PARTENERI ŞI COLABORATORI…

…PARTENERI ŞI COLABORATORI…

…PARTENERI ŞI COLABORATORI…

…PARTENERI ŞI COLABORATORI…

ŞI NU E TOTUL…
Am încălecat pe-o şa şi v-am spus povestea mea... EU,
GRĂDINIȚA ,,MIHAI EMINESCU”, TG-JIU, GORJ
VĂ AŞTEPT CU DRAG… ÎN ÎMPĂRĂȚIA COPIILOR!!!
,,EU SUNT COPILUL.
TU ŢII ÎN MÂINILE TALE DESTINUL MEU,
TU DETERMINI ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ,
DACĂ VOI REUŞI SAU VOI EŞUA ÎN VIAŢĂ.
DĂ-MI, TE ROG, ACELE LUCRURI CARE, SĂ MĂ ÎNDREPTE SPRE FERICIRE.
EDUCĂ-MĂ, TE ROG, CA SĂ POT FI O BINECUVÂNTARE PENTRU LUME!’’
Oscar Wilde spunea: ,,Creierul celui care înţelege viaţa, din punct de vedere al artistului, e inima.”
Acest artist cu inima cât Terra este… EDUCATOAREA.
Copilul crescut în grădiniță ca sub un glob de sticlă, ferit de urâțenia vieții, are nevoie de continuitate
Şi după ce se desparte de lumea mirifică a basmelor.
Cei răspunzători de aceasta sunt părinții pe care îi rugăm să nu uite să continue în familie valorile
morale deprinse în anii de grădiniță.
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Pe-o stradă mică, pe OLARI, ţi-e dat să întâlneşti,
O grădiniţă minunată, cum n-ai să mai găseşti!
E locul unde zi de zi, păşesc timizi copii,
E locul unde zi de zi, i-aşteptă bucurii!
S-a născut în primăvară, acum 40 de ani
Şi e locul cel mai sacru pentru micii preşcolari!
An de an, toamnă de toamnă, porţile i s-au deschis,
Pentru toţi părinţii care, şi-au dorit ceva de vis!

