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3 GRUPE de copii curioși
GRUPA OCEANELOR - cei mai mici exploratori (1,5 - 3 ani) 

20 copii- 4 adulți (educator și asistenți educatori) 
 

GRUPA CODRILOR - cei care își dezvoltă rădăcini (3 - 5 ani) 
25 copii - 3 adulți (educator și asistenți educatori) 

 
GRUPA NORILOR - se pregătesc să zboare spre școală (5 - 6 ani) 

15 copii - 2 adulți (educator și asistent educator)
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Educație integrată
Meniu variat, echilibrat nutrițional (catering)

Respect

Dezvoltarea inteligenței emoționale

Responsabilizare Materiale de lucru variate și calitative 

Activități zilnice în aer liber

Limba engleză - integrată zilnic

Evaluare cognitivă și psiho-emoțională - semestrial

Încurajarea independenței

Adaptare blândă, în ritmul copilului

Ateliere tematice Încurajarea creativității artistice

Lecturi captivante  

Echipă dedicată și implicată

Workshop-uri pentru comunitatea de părinți
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STRUCTURA ORIENTATIVĂ A ACTIVITĂȚILOR ZILNICE
• 08:00 – 09:00 – sosirea copiilor + efectuarea triajului medical + mic dejun 
• 08:00 – 09:45 – activități instructiv-educaționale în sălile de clasă 
• 09:45 – 10:00 – prezentare din tema săptămânii 
• 10:00 – 10:30 – ateliere tematice 
• 10:30 – 10:45 – gustare de fructe 
• 10:45 – 11:30 – activități în aer liber 
• 11:30 – 12:30 – masă de prânz + pregătire pentru somn 
• 11:30 – 13:00 – predarea copiilor înscriși la program scurt 
• 12:30 – 15:30 – odihnă 
• 15:45 – 16:00 – gustare 
• 16:00 – 18:00 – activități instructiv-educaționale în aer liber / ateliere tematice 
• 13:00 – 18:00 – predarea copiilor înscriși la program lung 
• 18:00 – Centrul Educațional TINY TOES se închide 
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DOTĂRI
Săli de activități spațioase, cu multă lumină naturală (două săli de peste 

60 mp și o sală de peste 40 mp) 
Mobilier din lemn, așezat la nivelul copiilor, pe centre de interes (viață 

practică, lectură, arte, matematică, limbaj, științe etc.) 
Sală de mese (peste 40 mp) 

Băi dotate cu mobilier sanitar de dimensiuni mici 
Curte exterioară (aprox. 100 mp) amenajată pe zone senzoriale 
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ENERGIA CORPULUI  
COMBUSTIBILUL CREIERULUI

Ciorbă rădăuțeană 
Supă cremă de mazăre și conopidă  

Ciorbă cu perișoare de curcan 
 

Broccoli gratinat, cu iaurt grecesc, usturoi și parmezan 
Tocăniță de vită cu bulgur, legume și salată 

Hummus și tabuleh cu lipie- 
 

Biscuiți cu ovăz, miere, grâu și scorțișoară 
Negresă integrală cu pudră de roșcove 
Orez cu lapte, quinoa și scorțișoară 
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PROGRAM ȘI TARIFE
PROGRAM SCURT (08:00 - 13:00) - 1.450 lei 

 
PROGRAM LUNG (08:00 - 18:00) - 1.800 lei 

Taxa de înscriere anuală - 400 lei 
Programul scurt include masa de prânz doar dacă face parte din procesul de adaptare către programul lung. 
Suma aferentă meselor pentru zilele când copilul absentează și anunță cu o zi în avans se scade din tariful lunii 
următoare. Mesele nu se plătesc pentru perioada vacanțelor. 
Toate atelierele sunt incluse (nu suntem fanii opționalelor, ne dorim ca toți copiii să aibă acces la toate 
activitățile interesante). 
Taxa cu care este înscris copilul se păstrează pentru toți anii cât ne va fi alături.





CONTACT
contact@tinytoes-edu.ro 
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