
PLEI - O altfel de creșă

Categorie de vârstă: 1.5 - 3 ani, grupă de maximum 12 copii
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Programul de dezvoltare timpurie Micii exploratori:

misiunea PLEI

Primii ani de viață sunt vitali în dezvoltarea copiilor, nu doar din punct de vedere fizic,

senzorial și emoțional, ci și cognitiv și social. Ei absorb totul în mod necondiționat

și au nevoie de sprijin constant.

În calitate de părinți, în primul rând, știm cât de important, dar dificil este să le oferim

experiențe de calitate copiilor noștri, să petrecem timpul explorând, construind și

creând împreună.

În calitate de educatori și antreprenori, am creat un program de dezvoltare

timpurie prin joc și expunere la noi materiale, instrumente, tehnici și concepte care

încurajează învățarea practică și distracția în egală măsură.

1. Metode și curriculă: viziunea educațională PLEI

La PLEI, respectăm curriculumul național pentru educație timpurie, dar integrăm și

metode alternative de educație, inspirate din marile pedagogii ale secolului XX și

modele de educație precum Cercul Siguranței și Disciplina pozitivă.



Comunicarea cu copilul este empatică, urmărindu-se o integrare cu blândețe în

colectivitate și o experiență pozitivă.

Mediul de joacă și activități este ordonat, aerisit, luminos și atractiv, organizat pe

principii Montessori. Baza materială include materiale didactice moderne și originale,

menite să dezvolte creativitatea și îndemânarea copiilor.

★ Mai multe informații despre principiile noastre pedagogice găsiți pe site-ul

PLEI, la secțiunea Viziunea Noastră.

★ Pentru mai multe detalii despre echipa noastră, vizitați secțiunea Despre

noi.

2. Arii de dezvoltare

Pentru un copil mic, important este să se joace, să învețe să comunice și să

conviețuiască cu alți copii, să-i fie respectate individualitatea, preferințele și

înclinațiile și să se dezvolte armonios într-un mediu calm, relaxant și plăcut.

Ariile de dezvoltare pe care noi le considerăm esențiale în primii 3 ani de viață sunt

următoarele:

★ Viața practică – indoor & outdoor

★ Joacă senzorială

★ Dezvoltare fizică

★ Dezvoltarea limbajului

★ Inteligență și reglare emoțională

3. Dotări centru de joacă educativă & dezvoltare timpurie

Spațiul pentru întreg grupul cuprinde:

❖ sală de joacă liberă

❖ sală de activități și luat masa

❖ sală de odihnă/ somn

❖ bucătărie

https://plei.ro/viziune/
https://plei.ro/despre-noi/
https://plei.ro/despre-noi/


❖ 2 grupuri sanitare

❖ curte - spațiu de joacă și activități pe orice tip de vreme.

Imagini și detalii despre amenajarea spațiului găsiți pe pagina Dotări spațiu, pe

www.plei.ro.

4. Tipuri de program

❏ Program scurt: 07:30* - 12:30 - 900 RON

❏ Program lung: 07:30-17:00 - 1350 RON

*cu posibilitatea primirii copiilor începând cu ora 7:30, nu mai târziu  de 8:30.

https://plei.ro/dotari-spatiu/

