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Într-o lume în care totul stă sub semnul transformării și vitezei, schimbarea devine cea mai
importantă constantă a vieții. Totul în jurul nostru
se află într-o continuă dinamică iar educația nu
face excepție. Sistemele de învățare și metodele
dezvoltate de-a lungul anilor, deși beneficiare ale
rezultatelor cercetării și experienței, nu reușesc să
țină pasul cu transformările, nevoile sau oportunitățile care apar, uneori, peste noapte. E timpul
să vorbim mai puțin despre ceea CE învață copiii
noștri și mult mai mult despre CUM învață și cum
îi pregătim pentru viitorul pe planeta pe care noi
doar o împrumutăm de la ei, astăzi.
Waldkinder Way este despre un mod de viață și
învățare în armonie cu natura, pe care îl cultivăm
de la primii pași ai copiilor. Păstrăm minți deschise
care învață continuu și cu drag, încurajăm emoția,
expresia liberă și echilibrul interior și echipăm
copiii cu acele abilități care să-i pregătească
pentru oricum va arăta lumea lor, peste ani.
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DESPRE NOI
Waldkinder este o comunitate de învățare prin
joacă și explorare liberă în natură, destinată
copiilor cu vârsta între 1 și 6 ani.
Noi credem că, prin acces nemijlocit la mediul
natural și provocările lui, în orice anotimp și prin
experiențe generate de propriile lor abilități și
interese, copiii își hrănesc intuiția, stima de sine și
reziliența fizică și emoțională.
Ei sunt pregatiți astfel pentru viitor, oricum
va arăta el și cresc în armonie cu tot ceea ce îi
înconjoară, conștienți de unicitatea lor și atenți la
nevoile celorlalți.
In misiunea noastră, ne ghidăm după câteva
principii simple:
• mutarea activităților preșcolare - educație,
conexiune, explorare, aventură - în mijlocul naturii
și aproape de pădure, pajiști, livezi, pârâu;
• definirea relațiilor interpersonale pe baza unor
principii care întăresc conectarea - prietenie,
societate, implicare;
• folosirea și cultivarea jocului și experienței
directe ca metode de învățare;
• centrarea atenției pe copil și crearea de
experiențe de învățare inspirate de interesele și
abilitățile acestuia.
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CONCEPT
EDUCAȚIONAL
Aflat tot sub semnul schimbării, conceptul
educațional Waldkinder este un proces viu și
creativ, mereu în construcție. De la un sezon la
altul, descoperind generații noi și valori diferite,
Waldkinder Way se transformă cu și pentru copiii
din comunitatea noastră.
La fel ca ei, nu știm sigur ce ne asteaptă, dar ne
adaptăm oportunităților și învățăm ușor, pentru
că o facem cu drag. Și tot la fel ca ei, ne hrănim
corpul și spiritul cu experiențe în natura care ne
uimește cu mii de posibilități și tot atâtea lecții.
Waldkinder nu abordează o curriculă specifică
sau un sistem propriu-zis de educație preșcolară.
Ne regăsim cel mai mult în relația cu mediul
natural și aceasta ne apropie de conceptul forest
kindergarten. Ne construim însă o cale doar a
noastră cu viziunea creării unei comunități de
învățare pentru copii neînfricați și capabili să facă
din lumea noastră un loc mai bun.
Principiile de învățare Waldkinder sunt trei:

COPILUL ȘI ÎNTREG UNIVERSUL
STAU ÎN CENTRUL UNIVERSULUI
NOSTRU
Noi credem în egalitate, unicitate, abilități valoroase și în dreptul lor, al copiilor, de a face alegeri
și de a fi ei înșiși, inițiatori ai propriilor procese de
învățare, explorare și dezvoltare.
Experiențele inițiate de copii implică:
• interesele lor, aptitudinile, emoțiile care sunt
permanent validate și hrănite;
• părinții, ca reprezentare fundamentală a familiei, sunt parteneri activi, actori-cheie în demersul
nostru educațional;
• colegii și educatorii, ca primă experimentare
a societății, sunt antrenați în diferite forme de
interacțiune și relaționare.

EDUCAȚIA PRIN ȘI ÎN NATURĂ
În abordarea noastră, educația este un cumul
de experiențe care oferă copiilor oportunități
reale de a descoperi și întelege lumea, prin filtrul
lor unic și personal și de a se bucura autentic în
acest demers. Natura este o sursă inegalabilă de
încântare și entuziasm, emoții care ar trebui să-i
însoțească permanent pe cei mici. Natura creează
un cadru de învățare în care copiii își folosesc
toate simțurile pentru a afla răspunsuri la ceea
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ce-i interesează cu adevărat. În natură, copiii
învață singuri să se autoregleze, experimentând în
mod direct și spontan limitările și provocările.
Și tot experiența în natură îi face curioși să-și
lărgească aria de interese.
Aici copiii devin și rămân curioși, își construiesc
mai ușor mecanisme de echilibrare, își dezvoltă
gândirea critică și independența.

ÎNVĂȚARE PRIN JOC ȘI JOACĂ
Copiii învață cel mai bine când sunt activi din
punct de vedere mental, când se simt implicați în
ceea ce fac și relaționează la nivel personal
și social, când reușesc să facă conexiuni cu sens
pentru ei. Toate acestea se întâmplă atunci când
se joacă. Un simplu joc ”de-a v-ați ascunselea”
îi ajută să-și gestioneze mai bine emoția față de
necunoscut și în același timp, îi pune în ipostaza
de a se gândi la ceea ce știu sau pot vedea colegii
de joc.
De aceea, Waldkinder abordează educația ca pe
o serie de experiențe de joacă, ghidate de educatori dar, mai ales, nestructurate. Pe lângă bucuria
pe care le-o aduce copiilor, jocul are un potențial
inegalabil de a dezvolta abilități esențiale pentru
viitor - creativitate, implicare, învățare continuă.

SERVICII
EDUCATIONALE
Copiii Waldkinder pleacă de la grădiniță cu
sclipiri în ochi și revin cu nerăbdare în fiecare
zi. E ceea ce are sens în lumea lor și ceea ce ne
propunem prin serviciile noastre.

TIMP ȘI SPAȚIU PENTRU FIECARE
COPIL
Niciun copil nu este la fel cu un altul. De aceea,
orice formă de conectare cu un copil trebuie să
se facă personalizat, în ritmul lui. De la simplă
interacțiune, dialog, transmitere de informație,
emoție, limbaj nonverbal, până la feedback și
relaționare, este nevoie să le acordăm timp suficient, prezență și spațiu personal și social.
Ne asigurăm că acordăm timp și interacțiune de
calitate prin grupe reduse ca număr astfel:
• GRUPA TODDLER: copii de la 2* la 3 ani.
Ratio: 1 adult la 6 copii și biolog în deplasările la
pădure.

• GRUPA MICĂ: copii de la 3 la 4 ani. Ratio: 1
adult la 7 copii și biolog în deplasările la pădure.
• GRUPA MARE: copii de la 4 la 5 ani. Ratio: 1
adult la 7 copii și biolog în deplasările la pădure
• GRUPA PREȘCOLARI: copii de 5 la 6 ani.
Ratio: 1 adult la 7 copii și biolog în deplasările la
pădure.
*copiii autonomi și cu motricitate bună pot
începe și mai devreme, dar nu mai puțin de 1,6
ani. Ne rezervăm dreptul de a face o selecție în
acest sens.
Pentru a fi în permanent în mijlocul naturii, am
mutat activitățile departe de oraș într-o casă
spațioasă, iluminată natural grație orientării și
suprafeței vitrate extinse. Spațiul este împărțit
funcțional și amenajat pentru a încuraja mobilitatea și independența în deplină siguranță:
vestiare separate, camere largi de socializare și
experimentare cu diferite materiale și obiecte,
dormitoare la mansardă, separate de sălile de
activități, bucătărie delimitată corespunzător
și sală de mese. Dormitoarele de la mansardă,
acolo unde copiii intră doar în intervalul de
odihnă, se deschid într-un parc de aventură
interior cu perete de cățărat și spații cu materiale
diferite pentru joacă liberă, dedicată grupelor de
vârstă mică. În exterior sunt amenajate diferite
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puncte de interes: o diversă familie de animale
ale grădiniței (câini, pisici, acvariu marin, acvariu
cu pești și țestoasă) trasee pentru motricitate și
poteci senzoriale, nisip și bucătărie pentru noroi,
modelaj și joacă liberă, sera și gradina de legume
cu straturi.

GLAMPING* IN LIVADĂ
Pentru copiii cei mai mari am creat un spațiu în
care sa fie mereu la un pas de natură, chiar și în
orele de odihnă: un cocon cu terasă suspendată
între merii din livadă. Este dotat cu toate cele
necesare unui demers de camping la iarbă verde
sau zăpadă, iar copiii se bucură de un loc numai al
lor, ca într-o navetă spațială, din care să
pornească cu energie și entuziasm în
orice își propun.

* din engl. glamorous camping

BIOLOG DEDICAT PENTRU
IEȘIRILE ÎN NATURĂ
Fiecare experiență în pădurile din împrejurimi sau
explorare în natură este coordonată de către un
biolog specializat, cu experiență și cunoștințe atât
privind specificul natural al zonei (elemente de
floră și faună, relief) cât și derularea de activități
cu copiii. Fiind permanent însoțiți de un specialist, copiii au acces la mult mai multe elemente de
atracție din pădure, la informații privind diferite
fenomene fizice, la animale și insecte și sunt în
siguranță fără a le limita curiozitatea.
Biologul Waldkinder este autentic pasionat de
natură și animale și înzestrat cu creativitate,
îndemânare și o veritabilă pasiune de a explora
mediul natural alături de copii.

NICIO ZI FĂRĂ JOACĂ
ÎN AER LIBER
Copiii își petrec cea mai mare parte a timpului în
aer liber, explorând oportunitățile pe care le oferă
un spațiu deschis, departe de tumultul urban și
mărginit de dealuri și livezi. Drumeții, misiuni de
explorare și recunoaștere, aventură în traseul
parkour din gradină, modelaj din noroi în bucătăria
exterioară, hrănitul animalelor grădiniței, jocul
liber sau cel structurat în activități pregătite de
educatori - toate se întamplă în exterior.
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Interval orar: 11.00 - 12.30 si/sau 15.00 - 16.00

EDUCATORI* CU VOCAȚIE

Facilități și materiale: curtea, grădina, amenajarea,
mini-ferma, straturile de legume.

Între toate virtuțile pe care le așteptăm de la un
bun educator, cea mai importantă este și singura
care nu poate fi disimulată: pasiunea de a lucra
cu copiii.
Experiența este extrem de prețioasă, pregătirea
în domeniu esențială - de la studii de pedagogie
și învățământ preșcolar la cursuri specializate
în diferite metodologii educaționale și chiar
cercetare în domeniul educației în și prin natură,
cunoștințele și tehnicile actuale în comunicarea
cu copiii, le urmărim pe toate când aducem în
echipă un nou educator. Ceea ce ne convinge însă
este ce se întâmplă când sunt în acțiune, alături
de copii. Ei sunt cei care își aleg educatorii după
criterii pentru care nu se fac cursuri: energia,
bucuria reală de a explora împreună, prietenia
și tratamentul egal, plăcerea de a petrece timp
cu cei mici, de la primul scutec la prima cățărare
în copac.

IEȘIRI ÎN PĂDUREA DIN SIBIEL
Împărțiți pe grupe și însoțiți de educatori și de un
biolog specializat, copiii își petrec minim două zile
pe săptămână în pădurea de lângă Sibiel, pe orice
vreme. Este nevoie doar de haine corespuzătoare
pentru a elibera descoperiri și experiențe pline de
sens și bucurie. Pentru că un cățărat în copac, un
fluture văzut de aproape sau o coborâre pe derdeluș cu sania sunt tot atâtea șanse pentru a-și
dezvolta gândirea strategică, a-și regăsi calmul
interior și curiozitatea sau pentru antrenamentul
motricității.
Deplasările către și dinspre pădure sunt asigurate
cu microbuzul sau cu căruțele localnicilor. Micul-dejun și gustarea de dimineață sunt pregătite
și împachetate de picnic atunci când ziua începe
direct la pădure.
Interval orar: 09 - 11.30
Facilități și materiale: pădurea de la ieșirea din Sibiel, mărginită de poiană și pârâul Sibiel, explorări
floră-faună în funcție de anotimp, amenajare pentru foc și copt fructe, amenajare căsuță în copac,
amenajare tiroliană.

Educatorii Waldkinder sunt pregătiți în domenii
din sfera învățământului preșcolar și au experiență în metode alternative dar și în învățământul
clasic național și o parte dintre ei - în metoda
forest kindergarten. Pentru cei mai tineri dintre
colegii care ni se alătură dar și pentru cei cu
experiență la noi, organizăm periodic întâlniri de
schimb de bune practici, training-uri și sesiuni
de team building. Ne mândrim să ne considerăm
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deja o familie în care un membru dă mai departe
din propria experiență și învață din povestea
celorlalți.
Și tot pentru că suntem o familie, primim
oamenii care lucrează cu noi la pachet cu visele și
proiectele lor personale, deseori energia pe care
o pun în acestea fiind un motiv bun care ne ajută
în selecția lor. Iar asta înseamnă că, deși lucrăm
armonios, acești oameni poate vor părăsi echipa
noastră ca sa-și urmeze propriile vise iar noi îi vom
încuraja fără să considerăm schimbarea educatorilor la grupă o provocare peste care copiii nu pot
trece. Deși apreciem mult loialitatea și constanța
oamenilor de lângă noi, întreaga noastră filosofie
se bazează pe reziliență și pe capacitatea noastră
și a copiilor să se adapteze la schimbare.
La fiecare dintre grupele noastre asigurăm cel
puțin un vorbitor specializat de limbă germană.
Experiențele în natură și pădure sunt ghidate de
un biolog specializat, vorbitor de limba germană.
*Notăm că suntem probabil singura grădiniță
unde numărul de baieți educatori este aproape
egal cu cel al fetelor, tradițional considerate mai
potrivite pentru această meserie. Ne mândrim
cu băieții care aduc în echipă blândețe, căldură,
echilibru, mult spirit de aventură și curaj de
dărâmat munții. Desigur, și fetele noastre se pot
lupta oricând cu balaurul!

HRANĂ VEGETARIANĂ
BIO ȘI ORGANICĂ
Mesele principale și gustările sunt preponderent
vegane, verificate și aprobate de medicul
pediatru. Toate asigură necesarul nutrițional și
energetic al copiiilor și sunt pregătite cu produse
majoritar certificate ecologic, atent echilibrate
pentru a oferi o nutriție de calitate. Ne dorim să
încurajăm consumul și apetitul pentru legume și
fructe, proaspete sau în preparate consistente
și gustoase, atrăgătoare pentru cei mici. De
aceea, toate se pregătesc sub ochii lor și, uneori,
împreună cu ei.
Avem încredere că o masă principală bazată
exclusiv pe alimente vii sprijină în mod natural
digestia, energia sănătoasă și un sistem imunitar
puternic. Oferim hrană vegetariană (include
lactate, ouă, miere) pe care o pregătim in-house.
Folosim legume, ouă, lactate de la producători
locali certificați sau cu certificare bio/organic,
brânzeturi/unt vegan produse în România și
alimente certificate bio.

ASISTENȚĂ MEDICALĂ
SPECIALIZATĂ
Medicul pediatru colaborator este prezent
periodic pentru verificări de rutină și oricând
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este necesar în cazuri neprevăzute, la solicitarea
noastră. Beneficiem de acest suport specializat
și în conceperea meniurilor pentru copii sau în
alegerea produselor de igienizare și dezinfectare
și asigurarea condițiilor optime privind sănătatea
celor mici, precum și în elaborarea protocoalelor
în caz de incidente sau îmbolnăviri la gradiniță.
De asemenea, în orașul Săliște, la 5 km, există un
centru medical de permanență unde ne putem
adresa.

ATELIERE DE LIMBA ENGLEZĂ
Concepute ca o activitate structurată, atelierele
de limbă engleză sunt susținute de către un profesor vorbitor și de limba germană, cu experiență
și ușurință în livrarea clasei de limbă străină prin
joacă și în mod adaptat ritmului fiecărei grupe.
Atelierele se derulează o dată/săptămână, separat pentru fiecare grupă.

COMUNICARE
ÎN LIMBA GERMANĂ
Orice copil are încă de la naștere capacitatea de
a recunoaște și de a reproduce toate sunetele
corespunzătoare tuturor limbilor de pe glob.
De aceea expunerea lui la o limbă străină, de la
varsta copilăriei, îi oferă avantajul de a o învăța
mai rapid. Un copil expus la o limbă străină o va

recunoaște și o va folosi ca atare dobândind un
tip de gândire care-i permite să găsească raspunsuri multiple la o situație unică. Acestă gândire
divergentă antrenează creativitatea, libertatea în
gândire și imaginația.

lucreze împreună. Copiii de vârsta preșcolară care
vin în contact cu muzica devreme, învață mai ușor
sunetele și semnificația cuvintelor. Și, desigur, se
distrează așa cum e firesc să se întâmple în tot
ceea ce întreprind.

În plus, învățând în ritmul lui natural, fără presiune
și pornind de la ceea ce-l atrage, copilul va fi
confortabil să se exprime în limba respectivă.
Noi am ales limba germană pentru a aceasta
expunere zilnică a copilului la o limbă străină, pe
care o considerăm ca având un impact real, din
experiența de grădiniță, de la 3 ani. Țelul nostru
nu este să pregătim copiii pentru testele sau
examenele de limbă care asigură accesul în instituții, așadar, nu vom face evaluări sau întrebări de
testare. Copiii aleg singuri să se exprime (sau nu)
în limba germană. Angajamentul nostru este să
asigurăm prezența a minim unui educator vorbitor
experimentat de limbă germană în fiecare grupă,
de la vârsta de 3 ani. Pentru grupele Toddler,
acolo unde primează adaptarea și câștigarea
autonomei, selectăm un vorbitor de germană în
funcție de ritmul fiecărei grupe din acest interval
de vârstă.

Atelierele de muzică sunt susținute de un talentat
artist local și, mai ales, pasionat să lucreze cu copii
de toate vârstele. Formulate ca o introducere în
educația artistică și muzicală, atelierele se întâmplă o dată pe săptămână, separat pentru fiecare
grupă. Copiii sunt invitați să experimenteze cu
voce, mișcare, instrumente de toate felurile și un
pic de teatru.

ATELIERE DE MUZICĂ
Muzica declanșează beneficii în lanț la nivel
cognitiv, socio-emoțional, motor, de limbaj și
alfabetizare. Muzica pune corpul și mintea să
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ATELIER DE ACTORIE
ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ
Prin ateliere de jocuri creative și non-competitive
inspirate din arta teatrală, copiii își antrenează
abilități personale, gândirea creativă și spontaneitatea, exprimarea corporală prin mișcare,
expresia emoțiilor, abilități conversaționale și de
relaționare în grup. Copiii care vin în contact la
vârstă preșcolară cu teatrul navighează mai ușor
diferite contexte sociale, comunică mai bine,
sunt mai empatici și au mai multă încredere în
sine. Creăm aceste ateliere cu un cunoscut actor
de pe scena teatrului sibian, un personaj ludic
și conectat natural cu copiii și cu vârsta tuturor
posibilităților.

SUPORT ȘI CONSILIERE,
LA GRADINIȚĂ ȘI ACASĂ
Educatorii noștri sunt familia de la grădiniță, cea
care ajunge să cunoască copiii aproape la fel
de bine ca familia de acasă. Pe experiența lor și
atenția pe care o acordă copiilor ne bazăm pentru
a face mai ușoară trecerea prin diferite etape de
adaptare sau alte provocări care apar frecvent în
anii de grație ai copilăriei. Și oferim suportul lor
oricând este necesar.
Pentru ca noi credem ca fiecare copil este unic
și minunat, singurul mod de a-i evalua care ni se
potrivește este cel în care le oferim libertatea
de exprimare pe care noi avem bucuria să o
observăm. Scopul este să găsim și să aprindem în
ei toate luminițele care le aduc zâmbete și sclipiri
în privire.
Facilitați și materiale: terapie și evaluare prin
artă, dans, mișcare - materiale pentru expresie
artistică.

MINDFULNESS ȘI YOGA
Construite ca sesiuni separate în programul
săptămânal sau integrate în alte activități ca
momente scurte de regăsire a liniștii interioare,

- 13 -

tehnicile de relaxare pe care le încurajăm sunt adaptate copiilor și sunt livrate de educatorii noștri, ei
înșiși beneficiari ai unor astfel de experiențe.
Echilibrarea interioară și capacitatea de autoreglare sunt mecanisme pe care le consolidăm
permanent și în explorările în natură, mediul
ideal pentru conștientizare, și în activitățile de
îngrijire și joaca cu animalele, cu mare potențial
terapeutic.
Atelierele de yoga presupun tehnici pentru
motricitate, flexibilitate și rezistența fizică dar și
pentru relaxare și conștientizare a propriului corp.

CONSILIERE ȘI SFATURI
PENTRU PĂRINȚI
O dată cu intrarea la grădiniță, dar și mai devreme,
toți părintii se confruntă cu diferite provocări în
relația cu copiii. Și cu siguranță, toți își doresc să
fie cei mai buni părinți pentru copiii lor, ghidându-i
pe aceștia către un viitor în care să fie măcar la fel
de fericiți ca în prezent, copii încă. Ne dorim să-i
sprijinim pe toți părinții din comunitatea noastră
în călătoria lor alături de copii și să adresăm
fiecare provocare individual, în discuții private
organizate la grădiniță, pentru fiecare părinte.
Educatorii noștri sunt părinții de la grădiniță și
cu ei putem lucra cel mai ușor în descoperirea de
răspunsuri și conștientizări și în a duce în relația

cu copiii lecții din ceea ce identifică în cadrele de
lucru. Nu credem în rețete universale care rezolvă
un moment de criză, ne propunem să cream un
mediu în care fiecare părinte devine conștient de
rolul sau în interacțiunea cu copilul. Atunci când
credem necesar, apelăm la sesiuni dedicate de
consiliere specializată cu un psiholog și pedagog
deopotrivă, cu care navigăm, împreună cu educatorii, situații în care răspunsul nu apare ușor.

ÎNTÂLNIRI LOCALE ȘI
SLEEPOVER LA GRĂDINIȚĂ
Suntem o comunitate pentru părinți și copii deopotrivă. Părinții de Waldkinder ne împărtășesc
dragostea pentru natură și încrederea în joacă și
prietenie ca cei mai buni tovarași de învățătură.
Cu ei ne întâlnim cu drag de câte ori avem ocazia
sau când calendarul ne spune că e un bun prilej
să descoperim împreună sărbători internaționale
care ne inspiră. Și de câteva ori pe an, înainte de
vacanțe, îi invităm pe cei mici să rămână peste
noapte la grădiniță iar pe părinți să se bucure de
timp liber.
Sesiunile de sleepover se derulează în ultima zi
de dinaintea unei vacanțe și presupun program
normal de grădiniță în timpul zilei, prelungit cu
activități diferite pentru restul zilei, pregătire și
servire cină la grădiniță, petreceri sau proiecții
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video, povești terapeutice etc. Educatorii își petrec și ei noaptea la grădiniță, în echipă completă.
Periodic, propunem întâlniri tematice sau acțiuni
cu părinții, educatorii și copiii, urmărind concepte
și ocazii din diferite alte culturi, în special din
Germania.

SOMMERFEST
Sommerfest este ultima întâlnire cu părinții, din
fiecare an educațional, înainte de vacanța din
august. La început un brunch cu părinții și copiii,
Sommerfest este azi un mic festival în care ne
adunăm toată comunitatea la un concurs de
alergare montană, la un brunch transilvănean și
ateliere pentru copii, drumeții, muzică bună pe
seară și o noapte la cort.

WALDKINDER ON SNOW
Cât ține iarna, o zi pe săptămână este pentru
clase de schi la Arena Platoș. Programul de schi
este pentru fiecare grupă separat, în zilele de luni,
marți și miercuri din fiecare săptămâna pe durata
sezonului ianuarie - martie. Fiecare grupă este
însoțită de doi instructori acreditați, educatorii
grupei și de biolog. Copiii petrec 2-3 ore pârtie
apoi primesc masa caldă cu supă și fel principal la
pensiunea parteneră precum și un interval scurt
pentru relaxare după sesiunea de schi. Costurile
pentru program vor fi comunicate la înscriere.

COSTURI ȘI PROGRAM
Costul lunar este de 570 Euro pentru un program
cuprins în intervalul 9.00 - 16.00 respectiv 8.15 17.00 (când include și intervalul de deplasare din
și către Sibiu). Toate serviciile noastre sunt incluse
în taxa lunară pentru grădiniță. Activitățile extra
(deplasări locale, vizite, ateliere externe) se realizează în funcție de oportunitate și sunt parțial
sau complet incluse în costul lunar.

TRANSPORT
Pentru părinții interesați, punem la dispoziție,
contra cost, transport specializat cu microbuz
dotat cu scaune auto pentru copii. Costul este
de 30 lei/zi, dus-întors și se achită lunar. Copiii
sunt preluați și încredințati părintilor la finalizarea
programului în două puncte de preluare din Sibiu.
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