ROBOTICS

Scrisoare pentru tine
Dragii mei parinti,
As vrea sa va spun cum a fost prima mea zi la Happy Kids Academy:
Suntem veniti din scoli si clase diferite, cu motivatie sau ritm de lucru diferit, avem aptitudini,
pasiuni sau cunostinte diferite, iar aici am descoperit ca putem avea obiective si activitati comune, ca
putem forma un grup de prieteni sau o echipa de lucru puternica, ca putem invata cu bucurie si succes unii
de la altii.
Am invatat ca regulile sunt construite pas cu pas, din nevoia de a avea o stare de bine, ca
responsabilitatile mici construiesc abilitati de viata importante.
De cand tehnologia ne-a invadat vietile, parca tuturor ne este mai greu sa folosim cerneala pe
coala de hartie, dar aici tableta o folosim pentru a pune robotii in miscare, laptopul pentru a crea propriul
proiect iar consola doar pentru a vedea ce inseamna concurenta si jocul in echipa.
Cursurile…nici nu stiu daca le pot numi asa, caci practic ne-am jucat, am interactionat, am
socializat, am i nvatat si am creat amintiri alaturi de prietenii mei.
Temele, o da, intre timp mi-am facut si temele.
Poate v-am surprins cu aceasta scrisoare si as vrea sa va spun doar atat: Sunt fericit si norocos ca
va am!
PS: Pot sa imi serbez ziua de nastere aici?
Cu drag!
Noi părinții, am descoperit ca nimic nu este mai placut, mai frumos, decat sa vezi o persoana zambind,
cu atat mai mult cand este vorba despre un copil, dar trebuie sa ﬁm constienti ca adultul de maine
depinde de elevul de azi, de lupta pe care acesta o duce cu lipsa increderii in propria persoana, cu
frica de esec si cu nevoia de a-si dezvolta un caracter puternic.

aﬅer school

ALL INCLUSIVE

Copii vor distractie, jocuri, ateliere, prieteni iar temele sunt pe ultimul loc!
Pentru copii lor, parintii vor deprinderi sănătoase, dar și principii și valori care să le asigure etică,
moralitate si diversitate culturală.
Noi oferim pachetul “After Scholl - all inclusive”, ideal pentru copii fericiti si parinti linistiti!
Invatam

Ne jucam

Credem cu pasiune in ceea ce facem,
investim iscusinta si timp impartasind
astfel copiilor dorinta de cunoastere prin
studiu.

Inarmati cu voie buna, cream cele mai
frumoase amintiri ale copilariei care sunt
legate de nazbatiile si peripetiile traite
alaturi de tovarasii de joaca.

Mancam

Happy Kids Club

Alimentatia reprezinta un pion important
in cresterea unui copil. Acordam o atentie
deosebinta in respectarea unei alimentatii
echilibrate, fara carente sau excese.

Nu ne rezumam doar la activitati scolare.
Intr-un mediu relaxat si prietenos, copiii
sunt implicati in activitati care le
stimuleaza inteligenta si creativitatea prin
participarea la diverse ateliere: jocuri
logice, strategie, lectura, pictura, jocuri
interactive, etc.

Petreceri pentru copii

Supraveghere online

Zilele de nastere ale micutilor sunt motive
de veselie pura. De aceea, punem la
dispozitie spatiul pentru organizarea
petrecerilor pentru copiii inscrisi, fara
niciun cost suplimentar.

Pentru linistea parintilor, atunci cand nu
sunt langa copii, le oferim posibilitatea de
a vedea in orice moment ceea ce fac
acestia. Ser viciu destinat exclusiv
parintilor, intrucat suprautilizarea
aplicatiei poate duce la ingreunarea
serverului.

aﬅer school

ALL INCLUSIVE

Happy Kids Academy este o a doua familie, unde cream relatii pe termen lung si cateodata prietenii
pe viata, unde pas cu pas, fara sa ne dam seama, invatam sa ﬁm mai responsabili, mai organizati, sa
lucram in echipa, sa punem in valoare cunostintele, abilitatile si talentul pentru a deveni lideri.
Si pentru ca suntem diferiti, avem nevoi diferite. Din fericire, avem de unde alege:
Pachet - Happy Kids
Kids

Pachet - Happy
Happy Kids
Kids++
Pachet

efectuarea temelor: recapitulare, consolidarea cunoștințelor însușite la scoală,
efectuarea individuala a temelor, verificarea temelor prin discuții cu învățătorul ;

efectuarea temelor: recapitulare, consolidarea cunoștințelor însușite la scoală,
efectuarea individuala a temelor, verificarea temelor prin discuții cu învățătorul ;

4 ședințe de limba engleza / luna

4 ședințe de limba engleza / luna

Happy Kids Club : jocuri logice, strategie, lectura, pictura, jocuri interactive

Happy Kids Club : jocuri logic e, strategie, lectura, pictura, jocuri interactive

2plus2 Școala de Matematica – 4 ședințe

2plus2 Școala de Matematica – 4 ședințe

Petreceri pentru copii - punem la dispoziție spațiul pentru organizarea
petrecerilor pentru copiii înscriși, fără niciun co st suplimentar

Petreceri pentru copii - punem la dispoziție spațiul pentru organizarea
petrecerilor pentru copiii înscriși, fără niciun cost suplimentar.

2 opționale la alegere cu 90% discount din orice opțional , exclus Robotica

2 opționale la alegere cu 90% discount din orice opțional , exclus Robotica

Curs Robotica – 30%

Curs robotica – 40% discount
Curs limba engleza intensiv prin English Connection

Pret 600 lei/luna

Pret 770 lei /luna

Masa si transportul sunt incluse in ambele pachete.
Mentiuni:
Oferim 10% reducere pentru al doilea copil din familie (frate).
Oferim 10% reducere pentru platile efectuate pe minim 6 luni.
Oferta de cursuri optionale poate ﬁ extinsa pe parcursul anului scolar.
Copiii inscrisi la After School, au oferte de pret avantajoase la toate optionalele.
De asemenea, pot ﬁ organizate diverse activitati extrascolare:
- vizite la muzee, expozitii, case memoriale, Gradina Botanica, Gradina Zoologica;
- vizionari spectacole de teatru si circ;
- serbari organizate;

Completeaza portofoliul educational al copilului tau!

for girls & boys

ROBOTICS

Imbinarea perfecta si unica intre tehnologie, LEGO si cultura generala

Acolo unde oamenii nu pot ajunge: pe alte planete, in adancul oceanelor sau in interiorul vulcanilor
este nevoie ca Robotul “Milo” sa ajute omenirea. Ne documentam cu interes prin ﬁlmulete de
prezentare, imagini sugestive si provocatoare sau discutii antrenante despre tematica lectiei: vulcanii,
polenizarea, dinozaurii, etc. Construim Robotul cu piese speciale Lego, cu motorase si senzori, apoi il
programam pe tableta printr-un software intuitiv ce folosește pictograme și o interfață de
programare drag-and-drop. Fiecare lectie presupune construirea unui proiect diferit, provocator si
inedit. Interesant, educativ si super distractiv!

Am adus in Romania primul centru educational “2plus2
Scoala de Matematica”, si vom demonstra ca niciodata
matematica nu a fost mai simpla, mai frumoasa, mai pe
intelesul ﬁecarui elev. Putem rezolva orice problema ajutati
de Mat, Ema, Tyka si Dave. Matematica interactiva si
distractiva pentru copiii cu varsta intre 3 si 19 ani. Peste 80
centre deschide in Europa.
Happy Kids Academy
primul centru aducational din Romania acreditat
“2+2 Scoala de Matematica”.

www.happykids-academy.ro
Str. Macului nr. 1A, etaj 1, Craiova

