DOLINA ODKRYWCÓW
NASZA MISJA
• Tworzymy nowoczesne placówki, wyposażone w ciekawe, rozwijające
wyobraźnię zabawki, sensoryczne pomoce i interaktywne sprzęty.
• Zatrudniamy przyjazną i wysoko wykwalifikowaną kadrę, która wykonuje
swoją pracę z pasją. Bazując na dobrym przygotowaniu psychologicznym i
pedagogicznym, nasi pedagodzy i opiekunowie wykorzystują w pracy
najnowsze metody nauczania przedszkolnego i żłobkowego, w tym nauczania
matematyki, języków obcych (dla dzieci żłobkowych i przedszkolnych), podstaw
programowania (dla dzieci przedszkolnych).
• Każde dziecko jest dla nas ważne. Dokonujemy wszelkich starań, aby maluchy
czuły się u nas akceptowane i bezpieczne. Pomagamy im stać się samodzielnymi
i otwartymi na świat. Wiemy, jak ważną sprawą jest wszechstronny rozwój
dziecka, i jego dobre funkcjonowanie we współczesnym świecie.
• Pragniemy rozwinąć w dziecku wyobraźnię twórczą, rozbudzić w nim
ciekawość świata i ludzi, oraz rozwinąć jego spostrzegawczość i wrażliwość.
• Kształtujemy postawy moralne dzieci ucząc je odróżniania dobra od zła.
Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji praw dziecka. Wspieramy

działania wychowawcze rodziców. Promujemy zachowania przyjazne
przyrodzie. Budujemy poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.
• Naszym celem jest tworzenie placówki z bardzo dobrym wyposażeniem i
zapleczem edukacyjnym.
• Zachęcamy i angażujemy również rodziców do kreatywnego współdziałania i
współtowarzyszenia przy organizowaniu różnego rodzaju imprez.
• Kierujemy się idą dr Henryka Jordana, która mówi by:
„Dawać dzieciom radość poprzez gry i zabawy w słońcu i na powietrzu”.
• W naszych przedszkolach i żłobkach organizuje się wiele imprez i uroczystości,
m.in.:
- Pasowanie na Przedszkolaka,
- Spotkania Wigilijne z Rodzicami,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Powitanie Wiosny,
- Święto Ziemi,
- Dzień Rodziny,
- Dzień Dziecka,
- Warsztaty Zabaw Twórczych,
i wiele, wiele innych.
• Pragniemy uczestniczyć w programach współpracy z centrami nauki, domami
kultury, teatrami oraz innymi instytucjami wspierającymi edukację oraz
prawidłowy i wielokierunkowy rozwój.
NASZE WARTOSĆI
• Więzi społeczności przedszkolnej.
Chcemy, aby dzieci poznawały radość płynącą z wspólnej zabawy i uczyły się
nawiązywać relacje z innymi dziećmi.
• Wysoki poziom zajęć dydaktycznych.

Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne.
Staramy się, by nasz program zajęć był ciekawy i rozwijający. Prowadzimy
zajęcia dydaktyczne na wysokim poziomie, dostosowując je do możliwości
wiekowych i rozwojowych każdego dziecka.
• Umiejętność komunikacji.
Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzymy
przyjazną atmosferę, w której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
Dajemy przykład wzajemnego okazywania szacunku, jak również uczymy
tolerancji. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i inspiracje.
ROZWÓJ DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU I ŻŁOBKU
• Wspieranie rozwoju tożsamości: kim jestem, co przeżywam, co lubię, co
potrafię
• Uwaga skupiona na dziecku – nazywanie jego przeżyć, uczuć, potrzeb,
szukanie strategii ich zaspokajania
• Towarzyszenie w przeżywaniu trudnych emocji
• Dawanie przestrzeni na wybór – działań, aktywności, sposobów spędzania
czasu
• Wspieranie dziecka w mówieniu czego chce w sposób jasny i zrozumiały, z
zachowaniem szacunku dla innych
• Wskazywanie dziecku, jaki wpływ na innych mają jego działania

