
COMPLEXUL EDUCAȚIONAL LAUDE-REUT  

         

OFERTA GRĂDINIȚEI 

- Ghid pentru părinți - 

 

Grădiniță evreiască 

Program prelungit 

Program bilingv 

Artă şi multimedia 

 

         
 

2021-2022 

 

 

 

 

 

Dragi părinţi, 

 

Vă urăm bun venit în Grădiniţa “Laude-Reut”. De acum înainte ne vom ocupa 

împreună de educaţia şi bunăstarea copilului dvs., cu certitudinea că îi vom 

asigura împreună premisele pentru un debut şcolar optim. 

 

Grădiniţa noastră vine în întâmpinarea nevoilor individuale ale copilului dvs., 

atribuind o egală importanţă dezvoltării lui sociale, emoţionale, spirituale şi 

fizice. 

 

Conţinuturile şi mijloacele de învăţare ale Grădiniţei “Laude-Reut” sunt în 

esenţă de tip liberal progresist, încurajând dezvoltarea personalităţii şi 

exprimarea liberă a acesteia, în contextul toleranţei şi înţelegerii, şi mai 

puţin în cel de ordin strict competitiv sau elitist. 

 

Pentru realizarea acestor obiective, vom avea nevoie de întregul sprijin şi 

nemijlocita dvs. colaborare.  

 

Vă oferim această broşură în dorinţa de a vă invita să participaţi alături de 

noi la menţinerea bunului renume de care se bucură instituţia noastră. Cu 

ajutorul cadrelor didactice, al familiilor şi al comunităţii, dorim ca în 

grădiniţa noastră copiii să înveţe şi să înţeleagă în sens pozitiv noţiunile de 

disciplină şi încredere. 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDAŢIA RONALD S. LAUDER – ROMÂNIA 

 

Grădiniţa Lauder-Reut a fost deschisă în anul 1997, ca parte a unui larg proiect 

educaţional dezvoltat în peste 20 de ţări europene, dar şi în S.U.A. şi Israel, de 

către dnul RONALD S. LAUDER, fost ambasador al Statelor Unite la Viena. Prin 

fundaţiile înfiinţate, dnul Lauder a dorit să păstreze vii tradiţia şi limba iudaică în 

diaspora, prin programe educaţionale diverse, oferite tuturor celor interesaţi.  

 

Complexul Educaţional Lauder-Reut s-a constituit sub patronajul Fundaţiei Ronald 

S. Lauder - România al cărei Consiliu director este condus cu multă dăruire şi 

entuziasm de dna Tova Ben Nun Cherbis, în calitate de fondator şi preşedinte. 

Datorită activităţii deosebite, la 20 de ani de la deschiderea proiectului, Complexul 

Educațional şi-a câştigat independenţa faţă de fundaţia fondatoare, iar activitatea 

este continuată sub denumirea de Complexul Educațional Laude-Reut. 

 

CE ESTE GRĂDINIŢA “LAUDE-REUT”? 

 

Este o instituţie non-profit care se dezvoltă pe sine. Urmează prevederile şi 

legislaţia Ministerului Educaţiei Naționale, propunându-şi să promoveze, într-un ciclu 

de trei ani, generaţii de copii cu competenţe cel puţin egale cu cele ale celorlalţi copii 

din alte instituţii de învăţământ preşcolar, româneşti sau internaţionale. 

 

Este o grădiniţă cu program intensiv de limba engleză. Curriculumul nostru 

construieşte două competenţe lingvistice şi utilizează atât limba română, cât şi limba 

engleză ca mediu al învăţării, ca instrument de relaţionare şi informare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este o grădiniţă multietnică. Copiii care învaţă aici provin din medii culturale diferite. 

Considerăm că această realitate are o mare valoare pentru învăţarea noţiunii de 

toleranţă de la cele mai mici vârste. 

 

Este o grădiniţă evreiască. Ea s-a constituit din nevoia de a conserva şi încuraja 

cultura iudaică în România. Programul săptămânal include activităţi care explică 

tradiţia iudaică, sărbătorile din calendarul evreiesc şi elemente de limbă ebraică. 

Elementele de limbă şi tradiţie se adresează tuturor. 

 

Este o grădiniţă de artă şi multimedia. Se oferă un set de activităţi artistice diverse, 

urmărindu-se descoperirea şi cultivarea talentelor. Copiii beneficiază în grupă de 

computer conectat la internet şi de softuri educaţionale adaptate vârstei. 

 

 

 

 



 

CONDUCEREA GRĂDINIŢEI 

 

Grădiniţa noastră s-a deschis în anul 1997 sub patronajul Fundaţiei Ronald S. Lauder 

– România, condusă de un Consiliu director al cărui preşedinte este de dna Tova Ben 

Nun Cherbis, de la înfiinţare şi până în prezent. Activitatea educativă s-a extins 

considerabil de-a lungul anilor prin deschiderea şcolii primare, a gimnaziului şi a 

liceului, toate reunite în prezent sub emblema Complexului Educaţional Laude-Reut. 

 

Activitatea întregului Complex Educaţional Laude-Reut este coordonată de Consiliul 

de administraţie ce include cadre didactice, reprezentanţi ai comunităţii, ai 

autorităţilor locale, ai elevilor şi părinţilor. Consiliul de administraţie este organul de 

decizie al întregii activităţi din instituţie în domeniile curricular, extracurricular, de 

dezvoltare şi de relaţie cu comunitatea locală. Directorul de studii al complexului 

este dl Dan Şandru. 

 

Directorul grădiniţei este dna Anca Mândru care coordonează activitatea cadrelor 

didactice încă de la înfiinţarea instituţiei. În cadrul Comisiei metodice, la care 

participă toate cadrele didactice, se adoptă curriculumul grădiniţei, se stabilesc 

modalităţile de parcurgere a acestuia şi se discută propunerile şi problemele curente. 

 

Un alt partener în conducerea grădiniţei este Consiliul reprezentativ al părinţilor. 

Acesta include părinţi din fiecare grupă, aleşi anual prin vot de Adunarea generală a 

fiecărei grupe. Periodic, toţi părinţii sunt invitaţi să participle la întrunirile PTF 

(Parent-Teacher Forum) care a fost creat din dorinţa de a creşte implicarea 

părinţilor în activităţile din complex. 

 

 

 

 

 

 

DOTAREA GRĂDINIŢEI 

 

Grădiniţa cuprinde trei săli de grupă, situate astfel: grupa mică – parter, grupa 

mijlocie – etajul II (2 săli pt asigurarea distanțării), grupa mare – etajul I și II (2 

săli pt asigurarea distanțării).  

 

Sălile sunt dotate cu mobilier uşor de amplasat în funcţie de tipul de activitate. 

Menţinerea temperaturii optime se realizează cu ajutorul sistemului de încălzire 

centrală. Fiecare sală este dotată cu televizor, sistem de sunet, calculator 

conectat la internet şi la imprimantă. Copiii beneficiază de spaţiu de depozitare a 

obiectelor personale şi a lucrărilor realizate.  

 

La parter sunt amplasate cabinetul medical, bucătăria, secretariatul, biroul 

directorului şi izolatorul. Serviciul Contabilitate este la etajul III. 

 

Curtea grădiniţei este acoperită cu tartan şi pavele şi este amenajată pe arii de 

vârstă dotate cu jocuri diverse care răspund nevoii de mişcare a copiilor. 

 

Rechizitele şcolare şi alte materiale necesare activităţilor zilnice sunt achiziţionate 

de grădiniţă. Grădiniţa pune la dispoziţia profesorilor şi a copiilor un bogat material 

didactic (jocuri, planşe, cd-uri şi dvd-uri, softuri educaţionale etc.) şi are în 

permanenţă în vedere noi achiziţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Suntem preocupaţi permanent de crearea şi menţinerea unui ambient stimulativ, 

prietenos şi atractiv pentru copii. 

 

Participarea părinţilor la crearea acestei atmosfere plăcute este întotdeauna 

binevenită şi aduce, cu siguranţă, un plus procesului instructiv-educativ. 

 

Părinţii pot contribui prin donaţii şi voluntariat la îmbunătăţirea mediului educaţional. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMUL GRĂDINIŢEI 

 

Zilnic activitatea începe la ora 8.00 dimineaţa şi se sfârşeşte la ora 17.00, cu 

excepţia zilei de vineri care are program scurt (până la ora 14.00). 

Programul se desfăşoară după cum urmează: 

      Grupa mică              Grupa mijlocie             Grupa mare 

 8.00-  

8.45 

Activităţi  

liber alese 

 8.00-  

8.45 

Activităţi  

liber alese 

 8.00- 

8.45 

Activităţi  

liber alese 

 9.00-  

9.30 

Micul  

dejun 

 9.00-  

9.30 

Micul  

dejun 

 9.00-  

9.30 

Micul  

dejun 

 9.40- 

9.50 

Întâlnirea de 

dimineaţă 

 9.40- 

9.50 

Întâlnirea de 

dimineaţă 

 9.40- 

9.50 

Întâlnirea de 

dimineaţă 

 9.50- 

10.20 

Activităţi  

pe domenii 

 9.50- 

10.20/ 

 10,45-

11,15 

Activităţi  

pe domenii 

 9,50-

11.15 / 

 11.30-

11.50 

Activităţi  

pe domenii 

Momentul de 

lectură 

 10.30- 

10,45 

Gustare  

fructe 

 10.30- 

10.45 

Gustare  

fructe 

 10.30- 

10.45 

Gustare 

fructe 

 11.00 

11.45 

Activităţi  

liber alese /  

în aer liber 

 11.30- 

12.15 

Activităţi  

liber alese /  

în aer liber 

 11.50-

12.20 

Masa de  

prânz 

 12.00-

12.30 

Masa de  

prânz 

 12.30-

13.00 

Masa de  

prânz 

 12.30-

13.15 

Activităţi  

liber alese /  

în aer liber 

 13.00-

15.30 

Odihnă 

 

 13.15-

15.15 

Odihnă 

 

 13.30-

15.15 

Odihnă 

 15.45-

16.00 

Gustare 

 

 15.30-

15.45 

Gustare  15.30-

16.00 

Gustare 

 16.00-

16.30 

Activităţi  

de dezvoltare 

(Cluburi)/ 

liber-alese 

 16.00-

16.30 

Activităţi  

de dezvoltare 

(Cluburi) 

 16.10-

16.40 

Activităţi  

de dezvoltare  

(Cluburi) 

 16.40-

17.00 

Plecare  16.40-

17.00 

Plecare 

 

 16.50-

17.00 

Plecare 

 

 

În ziua de vineri copiii participă la Cabalat Şabat şi programul se încheie la ora 14.00. 

 

 



POLITICILE GRĂDINIŢEI 

 

PENTRU DATELE PERSONALE 

 

Copiii sunt admişi în grădiniţă pe baza cererii depuse de părinţi, acordându-se 

prioritate fraţilor/surorilor copiilor care învaţă deja în complex şi copiilor care 

aparţin comunităţii evreieşti. 

La începutul fiecărui an şcolar, părinţii copiilor admişi în grădiniţă au obligaţia: 

* de a completa integral un formular cu date personale; * de a aduce cópii după 

documentele cerute de secretariat (certificat naştere copil, carte identitate 

părinţi, adeverinţe loc de muncă părinţi, hotărâri judecătorești – dacă e cazul) 

şi cabinetul medical (fişa medicală, carnet vaccinări, aviz epidemiologic, rezultate 

analize). 

În luna februarie, părinţii primesc contractul de şcolarizare pentru anul şcolar 

următor pe care îl pot depune la Serviciul Contabilitate până la 28 februarie 

împreună cu taxa de înscriere (numai pentru copiii nou-veniți) și plata aferentă 

lunii septembrie. 

Orice modificări privind adresa, telefoanele, situaţia familială etc. sunt 

comunicate în cel mai scurt timp la secretariatul grădiniţei (telefoane 

021.320.15.38, 021.320.15.75, 0723.098.800 sau email gradinita@laude-

reut.com), secretar Nicoleta Tudor.  

 

PENTRU PRELUAREA COPIILOR 

 

Copiii vor fi aduşi şi preluaţi din curtea grădiniței numai de către părinţi, tutorii 

legali sau alte persoane menţionate de aceştia în formularul completat la începutul 

anului şcolar.  

 

Fiecare familie nouă în complex primeşte la începutul anului şcolar două carduri 

pe baza cărora persoana care aduce/preia copilul poate avea acces în instituţie. 

Se pot elibera contra cost carduri suplimentare pe baza unei cereri depuse la 

Contabilitate. NU ESTE PERMIS ACCESUL FĂRĂ CARD. 

 

Pierderea cardului de acces trebuie anunţată la secretariat în maxim 48 de ore. 

Înlocuirea cardului pierdut se face contra cost, pe baza unei cereri scrise, la 

serviciul Contabilitate (contabilitate@laude-reut.ro). 
 

Copiii nu vor fi încredinţaţi unor persoane necunoscute care nu figurează în baza de 

date a grădiniţei, chiar dacă dispun de card.  

COPIII POT FI PRELUAŢI DE ALTE PERSOANE SAU DE PĂRINŢII ALTOR COPII 

NUMAI DACĂ SECRETARIATUL SAU CADRELE DIDACTICE AU FOST 

ANUNŢATE ÎN PREALABIL ÎN SCRIS DE ACEST LUCRU DE CĂTRE PĂRINŢII 

COPIILOR. 

Însoțitorii pot aduce copiii la grădiniţă începând cu ora 8.00, dar nu mai devreme 

de această oră. Este permis accesul unui singur aparținător, cu mască, până la 

punctul de triaj. Se va menține distanțarea. După efectuarea triajului, copilul 

trebuie însoţiţ până la ușa clădirii şi încredinţat personalului auxiliar. 

 

Copiii pot fi preluaţi de la poarta grădiniței după cum urmează: 

*în intervalul 16.40-17.00 (luni-joi) şi 13.40-14.00 (vineri); 

Părinţii sunt rugaţi să fie punctuali la preluare. 

Copiii pot fi preluaţi înainte de sfârşitul programului numai cu anunţarea 

anticipată a educatoarelor şi fără perturbarea programului grupei. 

 

Copiii care beneficiză de transport cu microbuzul vor fi preluaţi la orele stabilite, 

de la punctele de întâlnire de pe traseu. 

 

Se interzice cu desăvârşire introducerea în instituţie a unor persoane străine, fără 

înştiinţarea direcţiunii. 

PENTRU ŢINUTĂ 
 

Copiii vor veni la grădiniţă în haine nepretenţioase, de preferat din bumbac. 

Obiectele de îmbrăcăminte şi încălţăminte vor fi însemnate pentru a putea fi 

recunoscute. Încălţămintea de exterior va fi nealunecoasă, comodă, fără toc, iar 

cea de interior va fi uşoară şi fără şireturi.  

Fiecare copil va avea un săculeţ/ghiozdan cu un rând complet de schimburi (maiou, 

tricou, pantaloni, şort, chilot, şosete). Părinţii au obligaţia să  asigure zilnic hainele 

de schimb curate. 

 

Pentru lenjeria de pat, părinţii vor aduce la grădiniţă un sac de bumbac de 

dimensiunea aprox. 70/70 cm, inscripționat cu numele copilului. În fiecare luni 

copiii vor aduce pijamale curate şi le vor lua acasă joi. 

 

Grădiniţa oferă copiilor tricouri albe cu sigla fundaţiei, cu ocazia unor sărbători şi 

evenimente speciale. 

 

mailto:gradinita@laude-reut.com
mailto:gradinita@laude-reut.com


 

PENTRU PROPRIETATE PERSONALĂ 
 

Părinţii sunt rugaţi să verifice bagajul zilnic al copiilor pentru a evita aducerea la 

grădiniţă a unor obiecte periculoase sau de valoare (coliere, brăţări, ceasuri, 

telefoane etc.). Copiii nu por aduce jucării sau cărți de acasă din cauza măsurilor de 

limitare a răspândirii infecției cu Sars-Cov-2. 

 

Nu este permis accesul în grădiniţă cu bijuterii de valoare deoarece se pot pierde, 

deteriora sau pot produce accidente. Cerceii vor fi de mici dimensiuni pentru a se 

evita agăţarea lor. Grădiniţa nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderea 

bijuteriilor. 

 

Este interzis accesul copiilor în grădiniţă cu alimente proprii. Copiii vor aduce zilnic 

o sticlă de apă de 500 ml, de unică folosință, etichetată cu numele copilului. 

 

Rătăcirea unor obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte trebuie imediat semnalată 

îngrijitoarelor grupei (dna Marilena Tabacu – grupa mică, dna Maria Gheorghe – grupa 

mijlocie și dna Valentina Bîlteanu - grupa mare). Periodic grădiniţa organizează acţiuni 

de recunoaştere a obiectelor găsite şi nerevendicate. 

 

PENTRU SĂNĂTATE 
 
Grădiniţa beneficiază de prezenţa permanentă a unei asistente medicale, dna 

Nicoleta Constantinescu şi a unui medic pediatru, dna dr. Cristiana Filip. 

 

Monitorizăm în permanenţă starea de sănătate a copiilor, evoluţia în înălţime şi 

greutate. 

 

Pentru copiii nou veniţi în grădiniţă, părinţii vor aduce la cabinetul medical al 

grădiniţei fişa medicală tip, copie după certificatul de vaccinări, avizul epidemiologic 

şi rezultatele analizelor solicitate (în original). 

 

La începutul anului şcolar solicităm efectuarea unor examene medicale de către toţi 

copiii: exudat nazo-faringian şi examen coproparazitologic. 

 

 

 

Părinţii au obligaţia să semnaleze personalului medical probleme de durată legate de 

sănătatea copiilor (alergii, intoleranţe alimentare, astm etc.).  

 

 

 

 

ZILNIC, LA INTRAREA IN GRĂDINIŢĂ, COPIII AU OBLIGAŢIA SĂ SE 

PREZINTE LA TRIAJ PENTRU CONTROL. GRĂDINIŢA POATE REFUZA 

ACCESUL ÎN GRĂDINIŢĂ AL COPIILOR CARE PREZINTĂ SIMPTOME DE 

BOALĂ LA CONTROLUL DE DIMINEAŢĂ.  

 

COPIII AFLAŢI SUB TRATAMENT PENTRU BOLI ACUTE NU AU ACCES ÎN 

GRĂDINIŢĂ.  

 

Pentru desfăşurarea sau finalizarea unui tratament pentru afecţiuni 

necontagioase, se va contacta personalul medical la triajul de dimineaţă, pentru 

înmânarea medicamentelor.  

 

ESTE INTERZIS SĂ SE ÎNCREDINŢEZE MEDICAMENTE COPIILOR SAU 

CADRELOR DIDACTICE. 

 

Părinţii au obligaţia de a anunţa imediat cabinetul medical (021,320.15.99, 

interior 25) în cazul diagnosticării copilului cu o boală contagioasă. Cabinetul 

medical va semnala în scris părinţilor apariţia în grădiniţă a unui caz de 

îmbolnăvire cu o boală a copilăriei. 

Dacă pe parcursul programului, asistenta medicală constată apariţia unor simptome 

de boală la un copil, părinţii vor fi contactaţi telefonic pentru a-l prelua imediat, 

iar acesta va fi izolat la cabinet până la sosirea părinţilor. Asistenta va administra 

după caz medicamente uşoare şi fără risc, dacă părinţii au completat şi semnat 

formularul de acord. 

 

ÎN CAZUL ÎN CARE COPILUL LIPSEŞTE DE LA GRĂDINIŢĂ, PĂRINŢII AU 

OBLIGAŢIA DE A COMUNICA TELEFONIC LA SECRETARIAT MOTIVUL ŞI 

PERIOADA. 

 

Copiii care absentează din motive de sănătate sunt obligaţi să prezinte la intrarea în 

grădiniţă un aviz epidemiologic.  

  

PĂRINȚII VOR RESPECTA RECOMANDĂRILE PENTRU PREVENIREA 

RĂSPÂNDIRII INFECȚIEI CU SARS-COV-2 ȘI VOR REȚINE COPILUL ACASĂ 

DACĂ PREZINTĂ SIMPTOME SPECIFICE (PIERDERE MIROS/GUST, TUSE 

SEACĂ, DURERI MUSCULARE ETC.). ÎN CAZUL ÎN CARE COPILUL SAU PĂRINȚII 

AU FOST CONTACȚI SAU DIAGNOSTICAȚI CU INFECȚIE CU SARS-COV-2 SE 

VA ANUNȚA IMEDIAT GRĂDINIȚA ȘI DSP-UL. 

 

 



 

 

PENTRU ADAPTARE LA GRĂDINIŢĂ 
 

Sunt admiși în grădiniță numai copiii care au deprinderi consolidate de folosire a 

toaletei și nu mai au nevoie de scutece de unică folosință sau aleze. 

 

În cazul copiilor înscriși în grupa mică, instituția poate recomanda, celor care 

întâmpină dificultăți mari de adaptare după mai mult de 6 săptămâni de la intrarea in 

colectivitate, retragerea şi revenirea la o dată ulterioară. 

 

PENTRU DISCIPLINĂ 
 

Regulile grădiniţei au la bază considerente legate de siguranţa individului, de 

respectul acestuia pentru semeni şi proprietate. Acestea sunt explicate şi discutate 

cu copiii, sunt formulate împreună cu ei în scopul înţelegerii şi respectării lor. Regulile 

sunt afişate în grupe. 

 

Iată câteva exemple: deplasarea pe coridoare şi în clasă se face în mers, nu alergare; 

adresarea este întotdeauna politicoasă, nu se folosesc cuvinte jignitoare sau 

apelative neplăcute; nu se admite violenţa fizică sau verbală; bunurile grădiniţei sunt 

păstrate cu grijă;  

 

Încălcarea regulilor este dezaprobată şi discutată cu copiii, împreună cu cadrele 

didactice. 

 

La solicitarea cadrelor didactice sau a părinţilor, consilierii şcolari, dnele Florentina 

Andrei și Andreea Neagu, desfăşoară cu copiii activităţi de consiliere, individual sau 

în grup, cu acordul scris al părinţilor. Părinţii sunt informaţi în prealabil şi primesc 

regulat un feedback. 

 

NU ESTE ADMISĂ ÎN GRĂDINIŢĂ NICIO FORMĂ DE PEDEAPSĂ CORPORALĂ 

SAU VIOLENŢĂ VERBALĂ. 

 

În cazul în care un copil este implicat într-un incident serios sau s-a observat în timp 

o deteriorare a comportamentului său, grădiniţa va informa şi va invita imediat familia 

la o discuţie online cu cadrele didactice, directorul şi consilierii grădiniţei. Se vor 

stabili, de comun acord cu părinţii şi conform cu regulamentul, măsuri pentru 

ameliorarea situaţiei. 

 

 

 

 

 

 

PENTRU SIGURANŢĂ, SECURITATE 

ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 

Ne preocupă în mod special securitatea copiilor care sunt permanent supravegheaţi 

de către adulţi pentru evitarea accidentărilor. Holurile şi curtea sunt monitorizate 

video. 

Părinţii se vor asigura că au oferit şcolii cel puţin trei numere de telefon la care 

pot fi contactaţi membrii familiei. În cazul unei indispoziţii fizice a copiilor, 

părinţii vor fi informaţi imediat în scopul stabilirii măsurilor. Părinţii vor fi 

anunţaţi imediat în cazul unui accident. Prim ajutorul şi asistenţa medicală pentru 

situaţii de urgenţă sunt asigurate prin serviciul 112. 

 

PENTRU SERBĂRI ŞI SĂRBĂTORI 

 

Activităţile în afara grădiniţei sunt anunţate din timp prin email/bilete. Părinţii 

îşi vor da acordul privind deplasarea, PRIN EMAIL. 

În grădiniţă se serbează cele mai importante sărbători din calendarul iudaic. 

Părinţii primesc în scris explicaţii privind fiecare sărbătoare şi eventualele 

cerinţe speciale pentru elevi (ţinută etc.). 

Zilele de naştere nu se pot serba în grădiniţă din cauza măsurilor impuse pentru 

prevenirea răspândirii infecțiilor cu virusul Sars-Cov-2. 

 

PENTRU CONTRIBUŢIA FINANCIARĂ 

 

La re/înscriere, părinţii semnează un contract şi un angajament de plată, care 

conţin toate detaliile referitoare la regulamentul instituţiei şi la modul cum se 

efectuează plata pe tot parcursul anului şcolar. La înregistrarea contractului se 

achită anticipat contribuția școlară pentru prima lună. Pentru copiii nou-veniți, la 

înregistrarea contractului se achită și taxa de înscriere.  

Contribuţia şcolară se plăteşte în lei, în fiecare lună, inclusiv pe perioada 

vacanţelor, până pe 24 ale fiecărei luni, pentru luna următoare, prin virament. 

(Departament Financiar-Contabil: dl Isac Burihovici, dna Andreea Dicu, tel. 

0318059280, 0724597115, email: contabilitate@laude-reut.ro). Plata se face 

în baza facturii trimise pe email de Serviciul Contabilitate. 

mailto:contabilitate@laude-reut.ro


 

            GRUPELE GRĂDINIŢEI 

Coordonator: prof. Anca Mândru 

 

GRUPA MICĂ (3-4 ani) 

Efectivul: 16 copii 

 

Educatoare: Loredana Drăgolici 

                    Livia Pomană / Dana Gulerez 

Pedagog:      Valentina Fătu 

 

Îngrijitoare: Marilena Tabacu 

 

GRUPA MIJLOCIE (4-5 ani) 

Efectivul: 18 copii  

Educatoare: Adriana Calofir 

                    Viviana Vîlcea 

Pedagog:      Anca Constantin 

 

Îngrijitoare: Maria Gheorghe 

 

GRUPA MARE (5-6 ani) 

Efectivul: 23 copii 

Educatoare: Lucia Negoiţă 

                    Oana Militaru 

Pedagog:      Magdalena Grigor 

 

Îngrijitoare: Valentina Bîlteanu 

 

 
 

 

 

CADRELE DIDACTICE ALE GRĂDINIŢEI 

 

ANCA MÂNDRU – director adjunct al complexului pentru grădiniță 

/profesor consilier 

Absolventă a Liceului Pedagogic, Licenţiată a Facultăţii de Sociologie-

Psihologie-Pedagogie, Master în Management educaţional, Gradul II, 26 ani 

experienţă în învăţământ, membru al Corpului Naţional de Experţi în 

Management Educaţional 

LOREDANA DRĂGOLICI – profesor învăţământ preprimar 

Licenţiată a Colegiului universitar pentru institutori şi a Facultăţii de 

Sociologie şi Psihologie, Licențiată în Sociologie, Gradul II, 28 ani experienţă 

în învăţământ 

LUCIA NEGOIŢĂ – profesor învăţământ preprimar 

Licenţiată a Colegiului universitar pentru institutori şi a Facultăţii de 

Sociologie-Psihologie, Master în management organizaţional şi resurse 

umane, Gradul I, 25 ani experienţă în învăţământ 

ADRIANA CALOFIR – profesor învăţământ preprimar 

Absolventă a Colegiului Naţional “Elena Cuza”, Licenţiată a Facultăţii de 

Economia turismului intern şi internaţional, Gradul II, 16 ani experienţă în 

învăţământ 

OANA MILITARU – institutor 

Licenţiată a Colegiului universitar pentru institutori, specializarea engleză-

română, Gradul II, 14 ani experienţă în învăţământ 

 

 



 

VIVIANA VÎLCEA – institutor 

Licenţiată a Colegiului universitar pentru institutori, Absolventă a Facultăţii 

de Psihologie, Definitivat, 16 ani experienţă în învăţământ 

LIVIA POMANĂ – profesor învăţământ preprimar 

Absolventă a Liceului Pedagogic, Licenţiată a Facultăţii de Jurnalism şi 

Ştiinţele Comunicării, Master în Comunicare, Definitivat, 13 ani experienţă 

în învăţământ 

MAGDALENA GRIGOR – pedagog / profesor învăţământ preprimar 

Absolventă a Liceului Pedagogic, Licenţiată a Facultăţii de Jurnalism şi 

Ştiinţele Comunicării, Definitivat, 19 ani experienţă în învăţământ 

VALENTINA FĂTU - pedagog 

Licențiată a Facultății de Științe politice (în limba engleză), Master în Securitate și 

diplomație, Modul pedagogic, 5 ani experiență în învățământ 

ANCA CONSTANTIN – pedagog/profesor limba engleză 

Licențiată a Facultății de Limbi și literaturi străine (Japoneză-Engleză), Master în 

Educație presecundară, Modul pedagogic, 4 ani experiență în învățământ 

DANIELA GULEREZ - pedagog/profesor limba engleză 

Licențiată a Facultății de construcții, specializarea traducere și interpretare tehnică 

- limba engleză și limba germană, Modul pedagogic, 2 ani experiență în învățământ 

BOGDAN LIFŞIN – profesor muzică 

Licenţiat al Facultăţii de muzică, specializarea pedagogie-muzică, Gradul I, 23 ani 

experienţă în învăţământ 

TAMI SHRAIETER – profesor ebraică şi tradiţii iudaice 

Licenţiată a Universităţii Barilan, Ramatgan, Israel, specializarea Psihologie, 31 ani 

experienţă în activităţi de limba ebraică în grădiniţă 

JEBII GLADWELL – profesor limba engleză 

Licenţiată USIU, Kenya, Facultatea de Afaceri şi Administratie, 10 ani experienţă în 

învăţământ 

 

STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 

 
Anul şcolar 2021/2022 va începe în data de 13 septembrie 2021 şi se va încheia  

în data de 10 iunie 2022. 

Zilele libere, scurte şi cele de vacanţă sunt după cum urmează: 

15 septembrie: ZI SCURTĂ - până la 15.00 (Ajun Yom Kipur) 

16 septembrie: ZI LIBERĂ (Yom Kipur) 

20 septembrie: ZI SCURTĂ - până la 15.00 (Ajun Sucot) 

21, 22 septembrie: ZILE LIBERE (Sucot) 

27 septembrie: ZI SCURTĂ - până la 15.00 (Ajun Șmini Azeret) 

28 septembrie: ZI LIBERĂ (Șmini Azeret) 

28 septembrie: ZI LIBERĂ (Simhat Tora) 

30 noiembrie: ZI LIBERĂ (Sf. Andrei) 

1 Decembrie: ZI LIBERĂ (Ziua Națională) 

23 decembrie – 9 ianuarie: VACANŢA DE IARNĂ 

24 ianuarie: ZI LIBERĂ (Ziua Unirii Principatelor) 

15 aprilie – 1 mai: VACANŢA DE PRIMĂVARĂ 

1 iunie: ZI LIBERĂ (Ziua Internațională a Copilului) 

6 iunie: ZI LIBERĂ (Ziua a II-a de Şavuot) 

13 iunie: ZI LIBERĂ (Ziua a II-a de Rusalii) 

 

În timpul vacanţei de toamnă,  instituţia funcţionează cu program normal. 

 

 

 



CURRICULUM 

 

Curriculumul Grădiniţei Laude-Reut este variat şi parcurs gradat în cele trei grupe. 

Conţinuturile sunt cele recomandate de Ministerul Educației Naționale, completate 

cu elemente de curriculum american şi britanic. 

 

TEMATICA SĂPTĂMÂNALĂ 

 

Este elaborată o tematică specifică pentru fiecare grupă Fiecare săptămână a anului 

şcolar abordează o temă anunţată, iar mai multe teme se organizează în proiecte 

tematice precum: omul, anotimpurile, oraşul în care locuiesc, familia mea, universul, 

animale din continente etc.  

 

Fiecare nucleu tematic este parcurs pe durata a 2-5 săptămâni prin activităţi 

integrate şi tip proiect. Temele sunt reluate şi îmbogăţite de la o grupă la alta.  

 

Vocabularul vizat, informaţiile, cântecele, poeziile etc. cresc gradual în volum şi 

complexitate, pe măsură ce copiii evoluează spre grupa mare.  

 

Planificarea anuală a activităţii include de asemenea perioade de consolidare şi 

evaluare (la începutul anului şcolar, la sfârşitul proiectelor şi al celor două 

semestre). 

 

 

 

 

 

 

 

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Grădiniţa Laude-Reut este o instituţie de învăţământ ACREDITATĂ din 

noiembrie 2006. 

 

CATEGORII Mică Mijlocie Mare 

ACTIVITĂȚI PE  

DOMENII EXPERIENȚIALE 

Limbă și comunicare, Știinţe, Om și 

societate, Estetic și creativ, Psihomotric 

 

 

2 h/zi 

 

 

2 h/zi 

 

 

3 h/zi 

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI ALESE 

Bibliotecă, Joc de rol, Colțul căsuței, 

Știință, Arte, Computer, Construcții 

 

4 h/zi 

 

4 h/zi 

 

4 h/zi 

ACTIVITĂȚI DE  

DEZVOLTARE PERSONALĂ 

Întâlnirea de dimineață, Tranzițiile, 

Rutinele, Activitățile opționale, Activități 

recuperatorii, Activități pentru 

dezvoltarea înclinațiilor, Activități 

recreative 

 

 

 

4 h/zi  

 

 

 

4 h/zi  

 

 

 

3 h/zi  

 

Activităţile cuprinse în planul de învăţământ pot varia ca număr și durată de la o zi la 

alta și se pot integra în funcție de tema proiectului sau obiectivele urmărite. 

 

 

 

 

 

. 



ACTIVITĂŢILE PE DOMENII EXPERIENŢIALE 

 

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI 

LIMBA ROMÂNĂ 

Vizează: educarea auzului fonematic şi a unei pronunţii corecte, formularea 

de propoziţii corecte, îmbogăţirea vocabularului, memorarea unor poezii, 

cunoaşterea unor poveşti, stimularea iniţiativei în comunicare etc. 

Pentru atingerea acestor obiective, se desfăşoară activităţi de memorizare, 

povestire/repovestire, convorbiri, lecturi după imagini, jocuri didactice, 

dramatizări etc. 

 

LIMBA ENGLEZĂ 

Vizează: însuşirea unui vocabular bogat, folosirea formulelor de adresare şi 

cerere, însuşirea unor structuri gramaticale de bază, construirea unor 

propoziţii corecte, formularea răspunsurilor la întrebări, memorarea unor 

poezii etc. 

În grupa mare se realizează exerciţii grafice pregătitoare pentru scris, iar 

copiii scriu literele mari ale alfabetului. 

 

LIMBA EBRAICĂ 

Vizează: însuşirea unui vocabular de bază, folosirea formulelor de 

salut/adresare/cerere, denumirea obiectelor familiare, familiarizarea cu 

sărbătorile evreieşti, memorarea unor poezii, însuşirea unor cântece simple 

etc. 

 

 
 

 

  

 

DOMENIUL ŞTIINȚĂ 

CUNOAŞTEREA MEDIULUI 

 

Vizează: abordarea unor teme precum anotimpurile şi caracteristicile lor, corpul 

omenesc, hrana, meseriile, universul şi planetele, formele de relief, obiectele şi 

proprietăţile lor, circuitul apei în natură, dinozaurii etc.  

Activităţile se desfăşoară în limba engleză la grupa mare, respectiv în limba română 

la grupele mică şi mijlocie.  

Se pune un accent deosebit pe caracterul practic al activităţilor. În acest sens se 

organizează experimente, observări, proiecte etc. 

 

 

 

ACTIVITĂŢILE MATEMATICE 

Vizează: perceperea însuşirilor obiectelor, gruparea lor după diferite criterii, 

sortarea obiectelor, cunoaşterea formelor geometrice, ordonarea obiectelor după 

mărime, lungime etc., cunoaşterea poziţiilor spaţiale, scrierea cifrelor, folosirea 

unităţilor de măsură etc. 

Conţinuturile sunt repartizate în funcţie de nivelul grupei. Activităţile se desfăşoară 

în limba engleză. 



 

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV 

EDUCAŢIA PLASTICĂ 

 

Vizează: cunoaşterea şi mânuirea corectă a instrumentelor de 

desen/pictură/modelaj, însuşirea unor tehnici simple de lucru, realizarea unor 

compoziţii echilibrate, combinarea culorilor etc. 

Activităţile se desfăşoară în limba engleză. 

Lucrările sunt expuse periodic pe holurile grădiniţei. 

 

 

 

 

 

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE 

EDUCAŢIA PENTRU SOCIETATE 

 

Vizează: dezvoltarea unei atitudini corecte faţă de propria persoană şi faţă de cei 

din jur, managementul emoţiilor, educarea unei conduite civilizate, formarea unor 

deprinderi sănătoase etc. 

Sunt abordate subiecte precum: igiena personală, regulile de circulaţie, cum să 

protejăm natura, evitarea pericolelor, prietenia etc. 

Se desfăşoară în limba engleză la grupa mare şi în limba română la grupele mică şi 

mijlocie. 

 

ACTIVITĂŢILE PRACTICE 

 
Vizează: recunoaşterea diferitelor materiale, formarea deprinderilor de rupere, 

lipire, tăiere, îndoire, răsucire, înnodare, îmbinare, împletire etc. 

Activităţile se desfăşoară în limba engleză şi se axează pe stimularea creativităţii. 

Periodic se realizează expoziţii cu obiectele realizate de copii. 

 

 
 

 



 
EDUCAŢIA MUZICALĂ 

 

Vizează: formarea deprinderilor de a cânta în cor, de a audia un cântec, de a intona 

corect sunete şi linii melodice, de a marca timpii, de a recunoaşte cântece, de a 

executa mişcări sugerate de text etc. 

Acompaniamentul muzical este asigurat la pian şi acordeon de profesorul Bogdan 

Lifşin. 

 

 

DOMENIUL PSIHOMOTRIC 

EDUCAŢIA FIZICĂ 

 

Vizează: cunoaşterea schemei corporale şi a posibilităţilor motrice ale diferitelor 

părţi ale corpului, realizarea unor poziţii şi acţiuni de pe loc şi din deplasare, formarea 

unor deprinderi motrice de bază şi aplicative, dezvoltarea unor calităţi motrice, 

educarea spiritului de echipă şi fair-play, însuşirea unor exerciţii de gimnastică şi 

jocuri sportive. 

 

Activităţile se desfăşoară în limba engleză, în sala de sport a şcolii sau în curtea 

grădiniţei. Sunt utilizate echipamente sportive moderne. 

 

CLUBURILE 

 

Copiii participă după-amiaza la cluburile prevăzute pentru fiecare grupă. 

 

1. CLUBUL DE EXPRESIVITATE ȘI ECHILIBRU – Svetlana Zotina, prof. balet 

și dans 

Se adresează tuturor grupelor și sunt propuse numeroase elemente de mișcare 

expresivă, echilibru și corectare a posturii. 

 

2. CLUBUL DE MOTRICITATE – Alin Iosif, prof. ed. fizică 

Se adresează grupei mari. Propune exerciţii pentru o dezvoltare fizică armonioasă.  

 

3. CLUBUL DE ARTE PLASTICE – Lucia Lobonţ, artist plastic 

Se adresează grupelor mijlocie şi mare. Include activităţi de bricolaj, desen, pictură 

și modelaj. Copiii lucrează cu materiale diverse, studiază proprietăţile acestora şi îşi 

însuşesc tehnici de îmbinare artistică. Accentul cade pe dezvoltarea creativităţii. 

Produsele activităţii sunt expuse periodic pe holurile grădiniţei. 

 

4. CLUBUL DE EBRAICĂ ȘI PERCUȚIE – Zamir Solomon, prof. muzică 

Se adresează grupei mari, iar profesorul este vorbitor nativ de limba ebraică. Se 

predau noţiuni elementare de ritm și muzică, împletite cu elemente de vocabular al 

limbii ebraice. Copiii au la dispoziție diferite instrumente de percuție și sunt 

acompaniaţi la chitară.  

 

5. CLUBUL DE PERCUȚIE ȘI RITM – Bogdan Lifșin, prof. muzică 

Se adresează grupelor mică și mijlocie. Se predau noţiuni elementare de ritm și 

muzică. Copiii au la dispoziție diferite instrumente de percuție și sunt acompaniaţi la 

acordeon sau orgă.  

 

6. CLUBUL DE FUN ENGLISH FOR KIDS – Jebii Gladwell, prof. engleză  

Se adresează grupelor mică și mijlocie, iar profesoara este vorbitoare nativă de limba 

engleză. Copiii achiziționează elemente de bază din limba engleză prin recitative, 

poezii și mișcări. 

Toate cluburile se vor desfășura în sala de grupă, conform cerințelor de 

distanțare socială. 



 

 

În mod obișnuit, în prima săptămână a anului şcolar, fiecare familie comunica opţiunile 

pentru cluburi prin completarea unui formular primit de la educatoare, iar 

repartizarea copiilor se făcea ţinând seamă de opţiunile părinţilor, de numărul de 

locuri şi de recomandarea profesorilor de cluburi. 

 

Din cauza măsurilor impuse pentru limitarea răspândirii virusului Sar-Cov-2, copiii 

nu mai pot părăsi sala de grupă pentru a merge în altă sală și cluburile vor fi 

desfășurate în sala grupei, după un program săptămânal stabilit de grădiniță. 

 

CLUBURILE SUNT DUPĂ CUM URMEAZĂ: 

 

GRUPA MICĂ: 16.00-16.30 

marți: Percuție și ritm 

miercuri: Fun English for Kids 

 

GRUPA MIJLOCIE: 16.00-16.30 

luni și miercuri: Arte plastice / Percuție și ritm 

marți și joi: Fun English for Kids / Expresivitate și echilibru 

 

GRUPA MARE: 16.10-16.40 

luni și miercuri: Expresivitate și echilibru / Motricitate 

marți și joi: Arte plastice / Ebraică și percuție 

 

 

 

VIZITE, SPECTACOLE, EXCURSII 

 

În funcţie de tematica săptămânală, în programul lunar sunt incluse activităţi   

extracurriculare precum: 

* vizionarea unor spectacole de teatru de păpuşi sau film pentru copii; 

* plimbări în parc; 

* vizite la Grădina Zoologică, Grădina Botanică, Muzeul Satului, Muzeul Antipa, Ferma 

animalelor, Orăşelul cunoaşterii; 

* distracţie la locuri de joacă pentru copii; 

Aceste acţiuni sunt anunţate în prealabil în scris şi părinţii au obligaţia să semneze 

acordul de deplasare. 

 

 

 

ZILE EVENIMENT 

Lunar sunt organizate zile eveniment la care participă toate grupele şi care includ 

activităţi deosebite: Ziua fructelor, Ziua pălăriilor, Ziua artei din legume, Ziua 

meseriilor, Ziua mamei, Ziua gătitului etc. Acestea sunt anunţate din timp şi copiii se 

pregătesc cu diferite materiale sau activităţi. 

 

 



SERBĂRILE GRĂDINIŢEI 

 

Anual, grădiniţa organizează spectacole, după cum urmează: * Spectacolul de Hanuca 

(decembrie), Serbarea grupelor (mai), * Festivitatea de sfârşit de an (iunie). De 

asemenea se organizează periodic activităţi cu participarea părinţilor: Purim 

(martie), Ziua de 8 Martie (martie), Olimpiada grădiniţei (iunie), concerte susţinute 

de Corul complexului etc. 

 

Aceste evenimente sunt organizate cu sprijinul direct al părinţilor care se implică 

activ în activităţi de confecţionare de decoruri şi costume. 

 

Momentan acestea sunt suspendate din cauza măsurilor de limitare a 

răspândirii infecției cu Sars-Cov-2. 
 

 

 

 

 

 

ŞCOALA DE VARĂ 

 

Se organizează anual după încheierea anului şcolar.  

 

Are durata de 3 săptămâni, iar programul include activităţi sportive (tenis sau 

înot, la alegere) organizate cu instructori de specialitate din cadrul Complexului 

sportiv Daimon, cu care colaborăm de mulţi ani. 

 

În cazul vremii nefavorabile activităţii sportive, programul grupei de tenis poate 

include alte activități distractive.  

 

Înscrierea se face în luna iunie prin completarea unui formular de opţiuni, după 

comunicarea programului. 

 
Este necesară o adeverinţă de la medicul de familie pentru înot/tenis. 

Pe perioada pandemiei, programul Școlii de vară se organizează în unitate. 

 

 

 

 



PARTICIPAREA PĂRINŢILOR 

LA PROGRAMUL GRĂDINIŢEI 

 

Părinţii sunt întotdeauna parteneri şi dorim ca, prin implicarea lor, calitatea 

activităţilor noastre să crească.  

 

Conform normelor impuse la începutul anului școlar, se suspendă vizitele şi întâlnirile, 

atât cu cadrele didactice, cât şi cu directorul grădiniţei sau al complexului şcolar. 

Comunicarea se face prin secretariatul grădiniţei la numerele de telefon 

021.320.15.38, 021.320.15.99, 0723.098.800 sau email gradinita@laude-

reut.ro (secretar Nicoleta Tudor).  

 

Pentru orice informaţii privind taxele şcolare, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii 

servicului Contabilitate, la telefoanele 0724.597.115, 031.805.9280 sau prin 

email Contabilitate@laude-reut.ro 

 

CONSILIUL CONSULTATIV / BOARD OF TRUSTEES  

 

Consiliul consultativ (Board of Trustees) este o grupare alcătuită din părinţi şi 

prieteni ai grădiniţei şi şcolii care include numeroase personalităţi diplomatice, 

academice, juridice, de business, jurnalism, media şi artă şi reprezentanţi ai 

organizaţiilor evreieşti din ţară şi străinătate, care îşi aduc contribuţia la 

îndeplinirea misiunii educaţionale declarate. Membrii Consiliului Consultativ sunt aleşi 

în baza valorilor pe care le promovează, a pregătirii profesionale de excepţie şi a 

imaginii personale integre. 

 

 

 

 

IMPLICAREA PĂRINŢILOR ÎN ACTIVITĂŢI 
 

 

Este convingerea noastră că responsabilitatea unei bune şi echilibrate educaţii se 

situează în egală măsură în spaţiul grădiniţei şi cel al familiei. Lipsa de comunicare 

poate afecta negativ evoluţia copiilor. Experienţa a arătat că atât rezultatele 

şcolare, cât și comportamentul devin mai bune atunci când familia colaborează direct 

cu cadrele didactice de la grupă, primeşte şi transmite informaţii şi sugestii, se 

implică activ în dezvoltarea academică, socială şi emoţională a copilului. 

 

Există mai multe tipuri de implicare şi colaborare a părinţilor cu grădiniţa: 

 

1. Respectarea şi promovarea Regulamentului de organizare şi funcţionare; 

2. Comunicarea cu grădiniţa (email, telefon, întâlniri online); 

3. Participarea la întâlnirile cu părinţii grupei şi PTF (parent-teacher forum); 

4. Exersarea deprinderilor formate la grădiniţă; 

5. Participarea la discuţii individuale online/telefonic cu cadrele didactice sau 

consilierul şcolar; 

6. Colaborarea cu comunitatea prin încurajarea relaţiilor de parteneriat; 

 

Părinţii sunt invitaţi să participe la activităţi precum: 

 reuniunea Adunării generale a părinţilor grupei; 

 întâlniri individuale online cu cadrele didactice şi consilierul grădiniţei; 

 pregătirea festivităţilor şi a sărbătorilor; 

 donaţii; 

 

În perioada în care se impune distanțarea socială, interacțiunea se face prin 

intermediul platformei Teams. 

 

Pe site-ul complexului (www.laude-reut.ro) și pe pagina de FB, părinţii pot găsi 

fotografii şi articole despre activităţile desfăşurate. Anual este oferită revista 

complexului, care reflectă cele mai interesante activităţi din toate ciclurile de 

învăţământ. 

 

 

 

http://www.laude-reut.ro/


 

 

Aşteptăm cu interes orice propunere, sugestie sau iniţiativă din partea dvs. 

Oricând părinţii pot contacta telefonic cadrele didactice, consilierul şcolar sau 

direcţiunea, pentru clarificarea oricăror nelămuriri. 

 

Semestrial părinţii primesc o fişă tip de evaluare a progresului preșcolarului, 

întocmită pe baza observaţiilor şi a rezultatelor săptămânale monitorizate de cadrele 

didactice ale grupei. Aceasta pune în evidenţă obiectivele realizate, obiectivele în 

curs de realizare şi conţine recomandări. 

 

În decursul anilor, copiii şi părinţii grădiniţei noastre au menţinut, alături de cadrele 

didactice, standarde comportamentale înalte. Prin activităţile noastre încurajăm 

valori legate de modestie, curaj, cinste, afecţiune faţă de semeni şi responsabilitate.  

 

 

 

SĂRBĂTORILE EVREIEŞTI 

 

În fiecare vineri, copiii se adună pentru momentul de Cabalat Şabat. Cu această 

ocazie se rostesc binecuvântări pentru pâine şi se aprind lumânările. 

 

Datorită specificului evreiesc al instituţiei noastre, copiii au posibilitatea să se 

familiarizeze cu sărbătorile evreieşti. Cu aceste prilejuri, sunt organizate momente 

artistice, se decorează clasele, se confecţionează material simbolic şi se mănâncă 

produse tradiţionale. Abordarea elementelor de tradiţie şi religie iudaică se face în 

spiritul toleranţei şi al înţelegerii. 

 

 

 
 

 

 

 

 



7-8 septembrie 2021: ROŞ HAŞANA 

Anunţă noul an, conform calendarului iudaic. Se suflă în şofar (corn de berbec), se 

mănâncă măr cu miere şi se trimit felicitări. 

 

16 septembrie 2021: IOM KIPUR 

Este ziua ispăşirii şi a împăcării. Oamenii îşi cer iertare pentru păcatele din anul care 

s-a încheiat. Se ţine post negru şi nu se poartă încălţăminte de piele. 

 

21-27 septembrie 2021: SUCOT 

Sărbătoarea aminteşte de perioada în care poporul evreu a traversat deşertul spre 

Canaan. Se construiesc corturi (suca) decorate cu frunze şi fructe. 

 

28 septembrie 2021: ŞMINI AŢERET 

Este ziua a opta de Sucot.Termenul folosit cu această ocazie este Mikra Kodesh. 

AZARET este termenul folosit pentru sărbătoare sfântă. 

 

29 septembrie 2021: SIMHAT TORA 

Se aniversează încheierea citirii Torei timp de un an în sinagogă. Totodată se 

aniversează cu mare bucurie reînceperea citirii ei. Se confecţionează steguleţe şi se 

dansează cu Tora în sinagogă. 

 

29 noiembrie - 6 decembrie 2021: HANUCA 

Reprezintă minunea candelei cu ulei care nu s-a consumat timp de 8 zile şi aminteşte 

de curăţirea Templului pângărit de greci. Se aprinde în fiecare seară una din cele 8 

lumânări din hanuchia, se mănâncă gogoşi şi chiftele din cartofi. Copiii se joacă cu 

titirezi. 

 

 

 

 

17 ianuarie 2022: TU Bi’ŞVAT 

Este cunoscut sub numele de “Anul nou al pomilor” deoarece în această perioadă pomii 

încep să rodească în Israel. Se consumă produse preparate din fructe şi cereale 

specifice Israelului: grâu, orz, struguri, smochine, rodii, măsline şi curmale. 

 

17 martie 2022: PURIM 

Se sărbătoreşte salvarea poporului evreu de către regina Estera de la distrugerea 

plănuită de Haman. Se poartă costume de carnaval, se mănâncă prăjituri tradiţionale 

(humăntaş) şi copiii se joacă cu zornăitori. 

 

16-23 aprilie 2022: PESAH 

Este Paştele evreiesc şi semnifică ieşirea poporului evreu din robia egipteană. Cu 

această ocazie se organizează o masă festivă tradiţională (masa de Seder), cu 

mâncăruri specifice (ou fiert, aripi de pui, pâine nedospită etc.) şi se citeşte din 

Hagada. 

 

28 aprilie 2022: IOM HAŞOA 

Este ziua în care se comemorează victimele Holocaustului. Se aprind lumânări. 

 

4 mai 2022: IOM HAZIKARON 

Sărbătoarea comemorează victimele căzute în lupta pentru realizarea şi menţinerea 

statului Israel. Se aprind lumânări şi se ţin momente de reculegere. 

 

5 mai 2022: IOM HAAŢMAUT 

Este Ziua independenţei statului Israel. Se confecţionează steaguri. 

Anunţă noul an, conform calendarului iudaic. Se suflă în şofar (corn de berbec), se 

mănâncă măr cu miere şi se trimit felicitări. 

 

 

 

 



19 mai 2022: LAG BA OMER 

Este ziua care încheie doliul pentru moartea studenţilor rabinului Akiva, ocazie cu 

care se aprind focuri de tabără, se coc cartofi şi se mănâncă bezele. 

 

5-6 iunie 2022: ȘAVUOT 

Este cunoscută ca ziua roadelor pământului. Se consumă produse lactate şi plăcintă 

cu brânză, se poartă coroniţe de flori şi se decorează casele cu spice şi flori. 

 

 

 

 

GRĂDINIŢA NOASTRĂ PORNEŞTE DE LA CONCEPŢIA CĂ  

FIECARE COPIL MERITĂ ATENŢIA NOASTRĂ SPECIALĂ,  

ESTE O INDIVIDUALITATE, O VALOARE UNICĂ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acreditare 

Grijă pentru siguranţă 

Cadre didactice calificate 

Mediu multietnic şi multinaţional 

Implicarea familiei în programul grădiniţei 

Program cu predare intensivă a limbii engleze 

Programe de dezvoltare şi pregătire individuală 

Atenţie mare orientată către supravegherea copiilor 

Mare diversitate de activităţi extracurriculare (cluburi) 

Metode şi mijloace moderne folosite în programul educativ 

Tratare diferenţiată şi conceperea activităţii pe nivele de lucru 

Program prelungit, curricular şi extracurricular, dezvoltat creativ 

Implicare şi dăruire din partea personalului didactic şi administrativ 

Deschidere către comunicare şi tratarea copiilor ca parteneri în educaţie 

 

 

 

 
 


