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Unitatea de învățământ 
Formă de 

finanțare 

Tip de 

învățămâ

nt 

Alternativ

ă 

educațion

ală 

Limbă de 

predare 

Formă de 

învățământ 
Grupa 

Număr 

grupe 

Număr 

locuri 

Școala Primară nr. 
1, GROSANI 
SLANIC Buget Masă Tradițional 

Limba 
română Preșcolar 

Grupa 
combinată 1 18 

Școala Primară nr. 
2, PRAJANI 
SLANIC Buget Masă Tradițional 

Limba 
română Preșcolar 

Grupa 
combinată 1 17 

Grădinița cu 
program normal 
SLANIC Buget Masă Tradițional 

Limba 
română Preșcolar 

Grupa 
mică 1 15 

Grădinița cu 
program normal 
SLANIC Buget Masă Tradițional 

Limba 
română Preșcolar 

Grupa 
mare 1 17 

 
Grădiniţele  asigură: 
 
- Un program educaţional ce respectă planul de învăţământ şi programa activităţilor instructiv-educative în vigoare; 
- Un învăţământ modern care ține seama de ritmul fiecărui copil şi de nevoile sale afective şi de joc; 
- Un învăţământ global, integrat şi creativ care are la baza interesul copiilor; 
- Șanse egale pentru toţi copiii la instruire şi educaţie; 
- Valorizarea potenţialului, disponibilităţilor şi aptitudinilor manifestate de copii; 
- Respectarea ritmului propriu de înaintare în cunoaştere al fiecărui copil; 
- Utilizarea jocului ca activitate fundamentală a copilului, care îi formează deprinderi şi perceperi care prefigurează 
personalitatea în formare a acestuia; 
- Jocul folosit ca mijloc de socializare, de cunoaştere a lumii, a mediului natural, social şi cultural, de comunicare, de 
relaţionare şi de prietenie; 
- Activităţi dinamice atât în grupă cât şi în aer liber, interesante şi relaxante; 
- Conţinuturi selectate după criterii ştiinţifice, adecvate nivelului de înţelegere şi tipului de învăţare specifică; 
- Flexibilitatea şi creativitatea în proiectarea didactică, cu scopul de a face învăţarea individualizată, centrată pe copil; 
- Utilizarea în cadrul activităţilor a materialelor didactice şi mijloacelor de învăţământ moderne; 
- Resurse materiale suficiente cantitativ, accesibile, funcţionale, distractive care permit individualizarea instruirii, multe 
elemente de noutate, aparatură suficienta (calculator, video-proiector, radio-casetofon, cd-uri, casete, etc.); 
- Organizarea unor proiecte tematice dorite de copii şi cu participarea părinţilor. 
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