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Succesul sistemului educaţional este asigurat de pregatirea
excepţională şi experienţa întregului corp profesoral format
din 22 cadre didactice. Discipline precum Limba engleză şi
Limba germană sunt predate de cadre didactice din grădiniţă.
Metoda de predare a limbilor straine la grădiniţă
Ca promoter la nivel judeţean al predării mai multor limbi
străine începand de la vârste mici, Gradiniţa "Ion Creangă" a
demonstrat cu fiecare generaţie de copii avantajele acestei
abordări asupra evoluţiei ulterioare a fiecărui copil în parte.
Copiii sunt iniţiaţi în învăţarea a două limbi străine, engleza
şi germana. Spectacolele desfaşurate pe plan local la care
copiii de la grădiniţă participa în fiecare an reprezintă
mărturii ale eficienţei şi temeiniciei acestei metode de lucru.
Spectacole, evenimente,
internaţionale

concursuri

naţionale

şi

Fiecare copil de la Gradiniţa cu PP "Ion Creangă" este
implicat permanent într-o serie de manifestări culturale, a
căror listă cuprinde: un mare număr de concursuri pentru
preşcolari organizate la nivel local, naţional şi internaţional
prin M.E.N., prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj sau prin
alte instituţii abilitate, spectacole anuale ale copiilor din
gradiniţă, spectacole tematice cu invitaţi din comunitatea
locală - precum “Zilele învăţământului sălăjean”, concertele
grupului vocal "Ion Creangă", concursuri naţionale de Arte
plastice si decorative, Concursuri de dans, Programe artistice
în limba engleză şi în limba germană, Expoziţii de pictura,
icoane si ceramica etc.

Îţi pasă de educaţia
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Dezvoltarea emoţională la gradiniţă
Dincolo de aspectele tehnice, obligatorii pentru calitatea
oricărui demers educaţional, echipa de educatoare / profesori
şi supraveghetori din Grădiniţa cu PP "Ion Creangă" Zalău
creează o atmosferă caldă, relaxantă, în care fiecare copil se
simte protejat şi apreciat.
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„Incepeti dar prin a va studia mai bine elevii (copiii),
caci, desigur, nu-i cunoasteti deloc!”
( Jean Jaques Rousseau – Prefata la opera sa „Emil”)

Experienţa educaţională
Gradiniţa “Ion Creangă” Zalău, reprezintă o alternativă
educaţională sui-generis în promovarea celor mai moderne
soluţii pedagogice de învăţare, aplicate cu succes în
comunitatea europeană şi adaptate la societatea
românească.

