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I. DETALII GENERALE                                                                                                                                                                                                  

 “Ceea ce ne dorim să vedem este copilul în căutarea cunoașterii și nu cunoașterea în 
urmărirea copilului”. (George Bernard Shaw) 
 
         De aceea, la IOANID, într-o atmosferă caldă şi relaxată, dar dinamică şi stimulativă, 
bazată pe înţelegere şi respect reciproc, copiii sunt implicați în experienţe de învăţare care 
stimulează curiozitatea şi creativitatea. Aceste experienţe sunt astfel concepute încât să 
permită fiecărui copil  să-şi descopere identitatea proprie, să-şi dezvolte o imagine de sine 
pozitivă, să devină independent şi responsabil.    

 
          La IOANID, vorbim atât limba română, cât și limba engleză, pe care o studiem ca 
sistem de comunicare și mijloc de cunoaștere a lumii.  
 
         Procesul instructiv-educativ din grădiniță se realizează prin tehnici de predare 
moderne, creative, inovatoare, interactive, centrate pe copil, cu ajutorul unor materiale și 
mijloace didactice originale, toate acestea pregătind copiii pentru următoarea etapă 
educațională, Școala IOANID.   
 

II. CURRICULUM 

 

Curriculumul parcurs în unitatea noastră îmbină ideile pedagogiei românești cu ideile 

pedagogiilor alternative din lume și încearcă să se situeze în acord cu tendințele inovatoare 

în domeniul curriculumului internațional.  

 

CURRICULUM ÎN LIMBA ROMÂNĂ CURRICULUM ÎN LIMBA ENGLEZĂ 

          Activitățile planificate urmăresc 
programa avizată de Minister și promovează 
conceptul de dezvoltare globală, care 
vizează cuprinderea tuturor aspectelor 
importante ale dezvoltării complete a 
copilului, în acord cu particularitățile sale de 

           În Grădiniţa IOANID copiii învață limba 

engleză în timp ce învață prin intermediul 

limbii despre lumea din jurul lor. Activitățile 

în limba engleză se desfășoară pe tot 

parcursul zilei și acoperă toate domeniile de 



 

vârstă și individuale. La IOANID, oferim 
condițiile specifice pentru dezvoltarea 
deplină a copilului, tot personalul fiind 
implicat în reușita educațională. 
         Procesul de învățare durează toată 
ziua, fiecare act întreprins fiind unul 
educativ. Se învață atât prin explorare, cât și 
prin joc, copilul fiind ulterior capabil să 
învețe în cadrul unor activități indepedente.  

 

dezvoltare a preșcolarilor. 

          IOANID propune un curriculum 

propriu, armonizat cu cel internaţional al 

Programului Anilor Primari (Primary Years 

Programme/ PYP). 

 

 

 

III. DEZVOLTAREA COPIILOR LA GRĂDINIȚA IOANID 

 

   La IOANID, programul educațional are rolul de a provoca toți copiii, oferindu-le 

oportunitatea de a-și descoperi propria personalitate și unicitate. Împreună explorăm 

lumea și interacționăm cu diverse medii și culturi,  învățând să ne adaptăm acestora. Prin 

intermediul activităților desfășurate, creăm conexiuni între experiențele de la grădiniță și 

informațiile pe care copiii le primesc din mediul înconjurător. Pentru a înțelege procesul prin 

care universul funcționează, copiii interacționează cu un volum mare de informații, pe care 

trebuie să învețe să le pună în practică.  

 

Sala de grupă devine, astfel, un mediu provocator și stimulativ, în care valorificăm 

punctele de vedere ale copiilor, înțelegerea și gândirea acestora. Prin intermediul 

mijloacelor creative, copiii comunică experiențele lor, dezvoltând cooperarea, negocierea, 

grija față de sine și ceilalță, comunicarea asertivă și exprimarea emoțiilor într-un mod 

sănătos și echilibrat. 

 

IV. TIPURI DE PROGRAME 

 

          Grădinița IOANID vă pune la dispoziție mai multe tipuri de programe, putând opta, 

astfel, pentru cel adecvat personalității copilului dumneavoastră: 

 

 08:30 - 12:30 – 5.300 Euro/ an (activități curriculare și UN CLUB inclus – Music 

and fun) 

 08:30 - 16:30 – 5.955 Euro/ an (activități curriculare, program de somn și DOUĂ 

CLUBURI incluse - Music and fun și Dans) 

 

În luna septembrie se poate opta DOAR pentru program scurt, trecerea la program lung 

realizându-se doar în condițiile unei bune adaptări la programul de grădiniță. 

 



 

Taxele educaționale lunare nu includ taxa administrativă care se achită la înscrierea în 

grădiniță. 

 

 

V. COMUNICAREA CU PĂRINȚII 

 

 Weekly Report – cuprinde activitățile desfășurate pe parcursul unei săptămâni și 
este trimis în fiecare vineri către parinți; 

 Parent Teachers Conferences – întâlniri individuale, de trei ori pe an, prin care se 
oferă feedback în urma evaluărilor inițiale, sumative, finale; 

 Întâlnire administrativa – o data pe an; 

 Platforma educationala dedicata - cu mesaje, albume de fotografii, evenimente, 
apetit etc.; 

 Corespondență prin e-mail – permanent, cu echipa de cadre didactice; 

 Album foto la sfarsitul anului; 

 Activități interactive cu părinții – programate și anunțate din timp. 
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