
 

“Copiii sunt mesajele vii pe 

care le trimitem unor vremuri 

ce nu le vom vedea.”                                 

John W. Whitehead 

Contact:  

Adresa: Strada Spital Pașcanu nr.2, Iaşi 

Telefon: 0332800812 

Adresa web: www.gradinitapenilla.ro 

Email: contact@gradinitapenilla.ro 

Dacă doriți să facem cunoștință, vă 

așteptăm cu drag să ne vizitați, de luni 

până vineri, între orele 0900-1700. 

DANS 

ENGLEZĂ 

PICTURĂ 



 

 

 

 

 

 

 Grădinița Penilla reprezintă un proiect 

menit să sprijine activitățile recreative și 

educaționale ale copiilor cu vârste cuprinse 

între 2-6 ani, printr-o filosofie inspirată din grija 

pentru natură, la care adăugăm și o serie de 

avantaje: 

 Cadre didactice calificate, cu dragoste 

pentru meseria de educatoare; 

 Personal didactic auxiliar și nedidactic 

responsabil; 

 Asistență medicală profesională și 

preventivă; 

 Siguranța copiilor, atât în interior cât și în 

exterior, la un nivel ridical; 

 Spații mari în grupe, aerisite, luminoase și 

stimulante, spații exterioare de joacă 

atractive; 

 Hrană de calitate gătită în bucătăria 

proprie de către personal cu experiență; 

 Curățenia întreținută în permanență de 

personalul de serviciu; 

 Transport cu  microbuzul (serviciu oferit 

la cerere) cu localizare în timp real prin 

GPS. 

În anul școlar 2020-2021, Grădinița 

Penilla dispune de 8 grupe: 

 două grupe mici (2-3 ani); 

 două grupe mici (3-4 ani); 

 trei grupe mijlocii (4-5 ani); 

 o grupă mare (5-6 ani). 

 

 

 

 Personal didactic: director, 16 

educatoare, profesori specialiști 

pentru actvitățile opționale;  

 Personal didactic auxiliar:  

administrator financiar, secretară, 

psiholog, logoped; 

 Personal medico sanitar: un asistent 

medical; 

 Personal nedidactic: o bucătăreasă, 

un ajutor de bucătar și 3 menajere, 5  

îngrijitoare.   

 

 

 

Activități pe domenii experiențiale: 

 Limbă și comunicare 

 Științe 

 Om și societate 

 Estetic și creativ 

 Psihomotric 
 

Activități liber alese: 
 Bibliotecă 
 Științe 
 Artă 
 Construcții  Joc de rol 

      
    D

ezvoltare personală: 

 
Deprinderi de autonomie 

 
Deprinderi de igienă 

Curriculum la decizia școlii: 

 Opționale desfășurate la grupă de către cadre didactice 
specializate. 

       Extracurriculare: 

 Excursii, vizite; 

 Spectacole; 

 Concursuri. 

  Participăm cu copii la 

concursuri locale, județene, 

naționale și internaționale. 


