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Activități opționale la CEN
Activitățile opționale organizate de echipa CEN se vor desfășura zilnic între orele 16.0019.00. Toate activitățile CEN vor fi derulate sub îndrumarea unui specialist în domeniu.
Părinții vor avea oportunitatea de a-și înscrie trimestrial copiii la activitățile oferite de CEN.
Menționăm că activitățile din listă vor fi organizate în funcție de cerere, fiind nevoie de
minim 5 copii înscriși la o activitate pentru ca aceasta să se desfășoare.
Categoria Active Learning:


Karate



Futsal



Volei



Badminton



Balet



Dans Modern



Jocuri Dexteritate (Dodgeball, Capture the Flag, Ultimate Frisbee și altele)

Categoria Brain Games:


Construcții (Copiii vor putea, ghidați de instructor, să construiască impreună
structuri și mecanisme folosind Lego™, elemente soft play, elemente Imagination
Playground™ și alte elemente de construcție)



Funky Physics* (Copiii vor fi expuși la concepte de bază din fizică sub formă de
joacă, folosind experimente spectaculoase și sigure)



Crazy Chemistry* (Copiii vor fi expuși la concepte de baza din chimie sub formă de
joacă, folosind experimente spectaculoase și sigure)
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Lumea naturală* (Curs introductiv pentru copii în care învață prin joacă despre
animale, plante, materiale si texturi din lumea naturală)



Cultură internațională (Copiii vor fi expuși la o nouă cultură în fiecare săptămână,
învațând concepte de bază despre geografie, istorie, religie, etc.)



Șah



Limba Franceză



Limba Engleză Intensiv**

Categoria Music & Arts


Teatru



Film (Curs introductiv în care copiii își vor regiza, ghidați de un instructor, o serie de
filme scurte, filmate cu aparate special concepute pentru copii mici)



Muzică (curs introductiv în care copiii folosesc instrumente de percuție și alte
instrumente pentru a învăța principiile de bază ale muzicio: ritm, tempo, etc.)



Arte plastice (desen, pictură, modelaj în lut, papier-mâché, etc.)

*Aceste activități se vor desfășura în cadrul Laboratorului de Explorare Științifica, unde
copii vor putea explora domeniul științelor într-un mediu de laborator, adaptat la nevoile
copiilor cu vârste între 2 și 5 ani.
**Limba engleză este inclusa in pachetul de bază CEN (5-7 ore pe săptămână). Prin
programul de Limba Engleza Intensiv copii vor face o ora suplimentara de engleza in fiecare
zi pentru un tarif suplimentar de 40 EUR pe lună.
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