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educație la superlativ

Pentru copiii cu vârstele
între 3-7ani
Gradiniță cu predare în
limba engleză în metoda
WALDORF

EDJOY
gradinita privata waldorf Focsani

Ce presupune metoda Waldorf?

Despre noi
EdJoy a fost fondat în anul 2018 și
inițial s-a focusat pe predarea
exclusiv a limbii engleze.
Dorința de a implementa copiilor
limba engleză la un nivel cu mult
mai avansat, ne-a oferit un nou
scop: Grădinița Privată Edjoy cu
predare in limba engleză în
metoda Waldorf!
Alături de noi, copilul
dumneavoastră își va însuși limba
engleză ca pe a doua limbă
maternă!
Promovăm un curriculum original și
complex, bazat pe însușirea de
cunoștințe din toate domeniile și pe
formarea competențelor și
capacităților necesare integrării cu
succes în învățământul primar de
stat și particular.

Modelul educational Waldorf permite copiilor să își
folosească imaginația ca parte a procesului lor de
descoperire și învățare, să-și creeze propriile
jucării și alte obiecte. Profesorii Waldorf nu
notează munca copilului dumneavoastră. Aceastia
se concentrează mai mult pe potențialul și
creșterea copiilor. Muzica și arta sunt componente
centrale ale educației Waldorf. Învățarea modului
de exprimare a gândului și emoției sunt predate
prin artă și muzică.

De ce să ne alegi pe noi?
Pentru că alături de noi copilul tău
poate să descopere lumea
înconjurătoare din mai multe
perspective: științifice, artistice și
tehnic-meșteșugărești.
Punem accent pe cunoaștere și
socializare, mai puțin pe
competiție și izolare. Micutii vor
participa la sărbători în
colectivitate, workshop-uri de
gradinarit, modelaj, teatru si
actorie, desen, muzica si dans sub
îndrumarea unor cadre didactice
specializate.

Workshop-uri
pentru micuti
GRUP DE DEZVOLTARE PERSONALĂ
Se axează pe descoperirea propriei
persoane, identificarea rolului în familie, în
grupul de prieteni și la gradiniță.
Autocunoașterea și integrarea informațiilor
se face prin jocuri, povești
psihoterapeutice, mini chestionare și
tehnici art - terapeutice.
"MICII ACTORI"
Acest atelier le va forma o personalitate
deosebită: vor deveni naturali, spontani,
firești, iși vor îmbunatati dicția,
atitudinea, spiritul de echipă și limbajul.
Copiii vor descoperi arta actoriei, iși vor
însuși elemente de teatru, prezența
scenica, pantomima, improvizație, dans
și interpretare vocală.
"PITICII DIN GRĂDINĂ"
Copiii vor avea propria lor minigrădină
interioară cu ajutorul căreia vor deprinde
arta grădinăritului. Își vor dezvolta simțul
responsabilității și își vor crea un alt mod
de exprimare a emoțiilor și gândurilor.

Pentru mai multe
detalii despre
Metoda Waldorf:

