Educat pentru a reuşi!

BINE AŢI VENIT LA GRĂDINIŢA BAMBI STEP BY STEP!

Cel mai bun drum al copilului tău, de la potențial, la performanță!
BUCURIE
PRINCIPII

JOC

ÎNCREDERE

CURIOZITATE

DIVERSITATE

CREATIVITATE

CULTIVAREA
TALENTULUI

EVOLUŢIE

SIGURANŢĂ

SĂNĂTATE

COMUNITATE

DESPRE NOI

Grădiniţa Bambi a fost înfiinţată
în anul 2000 de Asociaţia Centrul
Step by Step pentru Educaţie şi
Dezvoltare Profesională (CEDP),
fiind singura instituţie de
învăţământ preşcolar particular
c a re a p l i c ă m e t o d o l o g i a
alternativă Step by Step.

Beneficiind de sprijinul CEDP încă de la început, Grădiniţa Bambi a reuşit să devină, în timp, un model de
bune practici în educaţia timpurie și un spațiu de referință pentru alternativa Step by Step la nivel național.

Bambi este ca o casă magică!
Teodora, 3 ani

Certificarea calităţii serviciilor oferite de Grădiniţa Bambi este dovedită prin obţinerea acreditării
Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (O.M. 3570/30.03. 2009) și a
Atestatelor privind nivelul calității educației oferite de către unitatea de învățământ (nr. 774/11.06.2012 și
nr. 1223/22.03.2017).

În cei 17 ani de activitate, peste
2000 de copii ne-au trecut pragul
şi au trăit bucuria copilăriei, a
descoperirii de sine şi a celorlalţi,
au dobândit încredere, dragoste
de învăţătură şi abilităţi pentru
întreaga viaţă.

VIZIUNE
Educat pentru a reuşi!
MISIUNE
Grădinița Bambi are ca misiune furnizarea serviciilor educaţionale de calitate pentru copii între 18 luni şi
6 ani prin îngrijirea, stimularea potențialului propriu și educarea într-un mediu atractiv și prietenos, cu
profesioniști care pun în centru copilul și contruiesc prin cooperare cu familia.
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PRINCIPII
BUCURIE – Copiii vin la grădiniţă cu bucurie şi învaţă cu plăcere.
JOC – Jocul, joaca şi explorarea sunt mijloacele prin care copiii descoperă lumea cu îndrăzneală.
ÎNCREDERE – Copiii învață să aibă încredere în ei şi în ceilalţi, au curaj să încerce idei şi soluţii.
CURIOZITATE – Copiii explorează, întreabă, caută răspunsuri, își descoperă interese și pasiuni.
DIVERSITATE – Copiii sunt respectați și educați să aprecieze unicitatea fiecărei persoane.
CREATIVITATE – Copiii își exersează creativitatea în situații diverse, pentru a-şi împlini visele.
CULTIVAREA TALENTULUI – Copiii sunt susținuți să descopere şi să-și cultive talentele înnăscute.
EVOLUŢIE – Copiii și educatorii se dezvoltă continuu, provocați și motivați să învețe împreună.
SIGURANŢĂ – Copiii sunt încurajați să participe activ în activităţile din interior şi exterior, în siguranţă.
SĂNĂTATE – Copiilor li se asigură o nutriţie sănătoasă, proaspătă şi adecvată vârstei preşcolare.
COMUNITATE – Împreună cu familia şi comunitatea, copiii fructifică situaţii de învăţare variate.

LA BAMBI ÎNVĂŢĂM PRIN JOC ŞI ACŢIUNE

Abordarea copilului în Grădinița Bambi este o
abordare actuală, bazată pe noile descoperiri
ştiinţifice, teoretice şi practice în domeniul educaţiei
timpurii.

Tot ce facem la Bambi începe cu şi de la copii. Îi
ascultăm, observăm, îi înţelegem, iar preocuparea
noastră centrală este starea de bine şi evoluţia
fiecăruia dintre ei.

Recunoaştem importanţa crucială a perioadei de la
naştere la intrarea copilului în şcoala primară. La
noi în grădiniţă, copiii sunt bineveniţi de la 18 luni.

Ştim că cel mai bine copiii învaţă prin joc şi acţiune.
De aceea furnizăm oportunităţi variate de joc, atât în
centrele de activitate organizate în clasă, cât şi în
spaţiul exterior.

Copilul este abordat ca întreg, cu corpul, mintea,
emoţiile şi istoria sa personală. Pentru a-l cunoaşte
și a veni în întâmpinarea nevoilor lui, lucrăm în
parteneriat cu familia. Educaţia, îngrijirea și
stimularea dezvoltării copilului din punct de vedere
fizic, cognitiv și al limbajului, social şi emoţional, au
loc zilnic, prin activități integrate.

Experienţele de învăţare create de echipele de
educatoare încurajează alegerea, negocierea dintre
copii şi pun în valoare interesele acestora.
Jocul liber şi activităţile iniţiate de copii completează
activităţile structurate de educatoare.

Grădinița Bambi este o comunitate care învață împreună. Pentru a avea rezultate trainice, învățăm prin
proiecte, în cooperare și prin experiență directă, în spațiul interior și exterior.
Toate activităţile din grădiniţă susţin dezvoltarea personală şi dezvoltarea competenţelor sociale, civice și
ecologice, conştiinţa şi expresia culturală, precum şi simţul iniţiativei şi antreprenoriatului.
Copiii descoperă împreună cu ceilalți, se descoperă pe sine și pe colegi, se cunosc și se împrietenesc.... pe
viață. Bambi cultivă prietenia, respectul, solidaritatea, generozitatea, empatia, cinstea, responsabilitatea.

Ne bucurăm că Alexandru a fost implicat în diverse proiecte, și mai ales, pentru
faptul că a fost ascultat și încurajat.
Mama lui Alexandru, Grupa Steluțelor

CURRICULUM NAŢIONAL PRIN METODOLOGIA STEP BY STEP
În Grădiniţa Bambi aplicăm Curriculum Naţional pentru învăţământul preşcolar. Astfel, copiii sunt angrenaţi
în experienţe de învăţare în domeniile: lingvistic şi literar, ştiinţe, socio-uman, psiho-motric, estetic-creativ.
Metodologia Step by Step transpare cu uşurinţă în clasele Grădiniţei Bambi. Aici sunt organizate următoarele
centre de activitate: alfabetizare, matematică şi materiale manipulative, ştiinţe, arte, joc cu rol, construcţii,
nisip şi apă. Este promovată individualizarea educaţiei, astfel încât fiecare copil este susținut să se dezvolte în
ritm propriu, cu respectarea intereselor şi abilităţilor sale. Aceasta se realizează prin evaluarea continuă,
observarea și monitorizarea progresului copiilor. Familiile copiilor fac parte integrantă din viaţa grădiniţei.
Pentru a realiza o educație individualizată, respectăm rata de 4-6 copii/1 educator pentru copiii de până la 3
ani și 6/8/10 copii/1 educator pentru copiii între 3- 6 ani.
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ACTIVITĂŢI SPECIFICE
Copiii învaţă zilnic limba engleză, prin prezenţa unei profesoare de limba engleză în fiecare echipă de cadre
didactice. Pentru fiecare nivel de vârstă organizăm predarea intensivă a limbii engleze, în grupe Cambridge,
utilizând instrumente de ultimă generație (stație interactivă, platforme on-line).
Creativitatea şi exprimarea de sine a copiilor sunt stimulate prin activităţile de arte, conduse de personal
de specialitate.
Stimularea inteligenţei logico-matematice are loc prin derularea programului MindLab, iar susţinerea
creşterii emoţionale a copiilor este realizată prin prezenţa în grădiniţă a unui psiholog-logoped.

Cu fiecare zi, Raluca a fost din ce în ce mai interesată de activitățile din grădiniță (de la cele
zilnice până la cele specifice lunii decembrie), iar entuziasmul ei a ajutat toată familia să intre în
atmosfera sărbătorilor.
Mama Ralucăi, Grupa Veverițelor

PROIECTE ŞI PROGRAME
La Bambi, copiii, familia, comunitatea şi educatorii derulează proiecte diverse, care aduc bucurie şi contribuie
la desăvârşirea potenţialului lor.
Evenimentele în care sunt invitate familia și comunitatea reprezintă momente de sărbătoare și de valorizare a
copiilor.
Proiectele cu tradiţie inițiate și derulate de grădiniță precum Acasă în România, MiniLibri, Mărțișor
Antreprenor, Cresc responsabil, Jurnal de călătorie, Înțelepciunea naturii sunt completate de evenimentele
la care suntem parteneri de tradiție: Citim în iarbă, Festivalul Amintiri din copilărie al Teatrului Ion Creangă Read for the Record.
Grădinița Bambi acceptă și valorizează diversitatea prin practicile curente, dar și prin Proiectul Aici-Acolo,
derulat în parteneriat cu A.C.T.O.R.
Învățăm să avem grijă de natură și de resurse în cadrul proiectelor Eco-Școala, Baterel și Mic și ecologist
Cultivăm generozitatea, solidaritatea și altruismul în situații naturale, de zi cu zi, dar și în activități specifice,
precum campania umanitară Învață să dăruiești!

Ne-au plăcut realizările copiilor la proiectul Suflet de român!
Părinții Mirunei, Grupa Pinguinilor

PROGRAM DE ADAPTARE PENTRU COPIII NOU ÎNSCRIŞI
La Bambi se asigură o tranziţie lină a copilului din familie la grădiniţă prin organizarea unei perioade de
adaptare şi acomodare la noul mediu.
În perioada de adaptare, copilul nou înscris este însoţit de unul dintre aparţinători (un părinte, bunic, bonă). La
început, aparținătorul va acompania copilul în clasă un timp limitat, urmând ca, în mod gradat, în funcție de
nevoile copilului, timpul petrecut în incinta grupei să crească, iar persoana din familie să se retragă, lăsând
posibilitatea de a se crea o relație de atașament cu una dintre educatoare.

Îmi place extrem de mult Grădinița Bambi, pentru că este deschisă
comunicării și prezenței părinților!
Mama lui Andrei, Grupa Steluțelor

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE
Copiii noştri cunosc lumea prin experiențe directe. Învățăm în spațiul grădiniței, dar și din vizite de studiu la
diferite obiective culturale şi turistice, vizionări de spectacole, concerte, plimbări şi excursii.

Îmi place la Bambi pentru că educatoarele se joacă cu mine!
Andrada, 4 ani

ECHIPA NOASTRĂ
Din prima zi de grădiniţă personalul didactic se preocupă să aducă zâmbet şi o stare de bine pe chipul fiecărui
copil. Personalul didactic este specializat pentru a lucra cu copii antepreşcolari şi preşcolari. Calificarea
iniţială a fiecărui membru al echipei este completată permanent prin participarea la cursuri de formare
continuă. Grija pentru evoluţia personalului se manifestă şi prin organizarea lunară a unei zile de formare
continuă în echipă!

Vă mulțumim din suflet pentru răbdare, inspirație și
sufletul pus în tot ce faceți pentru copii!
Tatăl lui Tudor, Grupa Buburuzelor

Bambi este o grădiniță incluzivă, pentru că
apreciem diferențele și nu ne temem de acestea!
În fiecare grupă sunt alocate 2 locuri pentru copii
cu cerințe educaționale suplimentare.

SERVICII CONEXE
Pentru desfășurarea cu succes a activităților didactice, dedicarea personalului auxiliar reprezintă o condiție.
La Bambi, procesul de educație este susținut step by step de către medic, psiholog, îngrijitoare, conducători
auto.
ASISTENȚA MEDICALĂ este asigurată zilnic
de un asistent medical sau un medic
pediatru.
PARENTING
La Bambi, familiile au posibilitatea de a
participa la cursuri și ateliere dedicate lor.
ASISTENȚA PSIHOLOGICĂ susține adaptarea copiilor la grădiniță, dezvoltarea lor
socio-emoțională, prin consilierea copiilor și
familiilor acestora.
SUPRAVEGHEREA DE LA 18.00 – 19.00 este
realizată de către personalul didactic în sala
multifuncțională, prin activități diverse
(lectură, modelaj sau colaj din materiale
reciclabile, jocuri de masă, dans și muzică în
limba engleză).
PREGĂTIREA HRANEI este realizată în
cadrul oficiului autorizat din grădiniță și cu
sprijinul unui partener cu tradiție în
cateringul pentru copii, respectând meniul
conceput de medicul pediatru.

Doamna doctor e mereu atentă și ne dă sfaturi utile când constată ceva!
Mama lui Mati, Grupa Mare, Iepurași

TRANSPORTUL se efectuează pe bază de abonament lunar stabilit în funcție de distanța față de grădiniță sau
ocazional. Acesta este asigurat de microbuzele asociației pentru cursele de la orele: 8.00, 13.30 și 18.00.
La Bambi sunt organizate TABERE PENTRU PREȘCOLARI, de două ori pe an: iarna pentru a învăța sporturile de
iarnă, iar vara pentru cunoașterea naturii și a frumuseților patriei.
VACANȚĂ DE VARĂ PE PLACUL TĂU reprezintă un program complex, amuzant și educativ, oferit copiilor în
lunile iulie și august, sub forma unor pachete de activități săptămânale.
Adaptarea copilului antepreșcolar sau preșcolar la programul de grădiniță poate avea loc și în perioada verii, în
cadrul programului Vacanță de vară pe placul tău!

Mulţumiri şi colegilor de la transport care ne-au adus copiii acasă în bune condiţii!
Tatăl Vivianei, la plecarea la școală

De la GRĂDINIȚA BAMBI,
la ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEP BY STEP
Continuarea firească a parcursului educațional al absolvenților de la Grădinița Bambi o reprezintă Școala
Gimnazială Step by Step.
Principiile alternativei Step by Step aplicate în școală includ:

individualizarea învățării

învățarea prin cooperare

implicarea părinților

respectarea principiilor democratice în clasă

raportul învățătoare/elevi de 1/12.

www.scoalastepbystep.ro
office@scoalastepbystep.ro
www.facebook.com/pages/Scoala-Step-by-Step-Bucuresti
031 710 30 19
031 710 30 20
0724 259 856

Vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce Andreea a învățat până acum, pentru
zâmbetul ei zilnic, pentru dorința de a merge la grădiniță și refuzul de a pleca seara
până nu termină de desenat sau de jucat în curte, indiferent cât de târziu este.
Mama Andreei, Grupa Mijlocie, Buburuze

Educat pentru a reuşi!

Pentru a afla mai multe despre Grădiniţa Bambi, vizitează site-ul,
fii alături de noi pe Facebook şi programează o vizită. Te aşteptăm!
021 327 32 56 / 031 710 29 28 / 0721 521 985
www.bambistepbystep.ro
office@bambistepbystep.ro
www.facebook.com/GradinitaBambiStepbyStepBucuresti

