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Copiii de azi vor termina şcoala în 2030. 
Pentru a se adapta viitorului, ei au nevoie de echilibru: atât de 

dezvoltare cognitivă, abilităţi sociale şi sport, cât şi în înţelegerea tehnologiei. 

Administrarea echilibrată a tehnologiei 
încă de la grădiniţă 

Educaţie 
experienţială 

Copiii sunt încurajaţi să 
definească singuri 

spaţiul problemei şi să 
găsească soluţii în mod 

independent sau 
lucrând în echipă. 

Activităţile nu mai pun 
accentul pe memorare, 

ci pe capacitatea de 
analiză. 

Programe pentru 
viitor 

Crezi că o programă 
construită pe vremea 

Răscoalei de la 1907 le 
poate oferi copiilor ceea 
ce va fi necesar peste 20 

de ani? Deşi unele 
programe se bazează pe 

principii pedagogice 
solide de acum 50 de ani, 

azi e nevoie de o 
abordare nouă. 

Echilibru perfect în 
dezvoltare 

Copiii au nevoie să se 
dezvolte echilibrat, nu 

doar într-o anumită 
direcţie. De aceea, ei 

primesc stimulii necesari 
pentru a învăţa limbi 
străine, pentru a se 

dezvolta fizic, pentru a 
deprinde abilităţi logico- 
matematice, sociale  şi 

de comunicare. 
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Ce înseamnă tehnologia? 

Când ne referim la tehnologie, ne referim la toate formele ei: de la scripete la circuit electric, de la pompa cu apă la 
ventilator, de la robinet la robot, etc. Tehnologia ne înconjoară, fie că vrem sau nu, iar cheia stă în echilibru!   



The TEKO way The OLD Way 

Copiii noştri vor învăţa într-o lume diferită de cea în care am crescut noi 

VS. 

Sistemul educaţional liniar  

 

Am fost şi noi la grădiniţă şi apoi la şcoală. La grupa mică mare parte 

din timp învăţam cântecele şi poezii, pictam şi, din când în cînd, mai 

participam la sebări. Mai târziu începeam şcoala şi învăţam să citim 

şi să rezolvăm ecuaţii. Timpul curgea la fel pentru toţi.  

Astăzi lumea e mult mai dinamică şi nu arată semne că va încetini în 

viitor. Conform lui Eric Schmidt, CEO Google Inc., la fiecare 2 zile 

creăm mai multă informaţie decât tot ce a creat omenirea de la 

începuturi şi până în 2003.  

Internet, iPhone, Google, Amazon, WolframAlpha, iWatch, Nike+, 

SmartTV, SelfDriving Car, 3D Printing, Arduino, Drone, Tesla. Copiii 

au astăzi acces nemijlocit la informaţie prin toate canalele. Însă 

educaţia copiilor a rămas înţepenită în anii Revoluţiei Industriale.  

Copiii noştri vor creşte într-o lume diferită de cea în care am crescut 

noi. Nimeni nu ştie exact cum va fi, dar un lucru e sigur: totul se va 

întâmpla în salturi din ce în ce mai mari.  

 

A ignora tehnologia este la fel cu şi cum acum 100 de ani 

trimiteai copilul cu oile în loc sa-l dai la şcoală.  

 

Programe educaţionale din viitor 

 

Lumea se schimbă.  

Obiectivul nostru este să creăm cadrul educaţional în care copilul tău să 

înveţe să folosească schimbarea în interesul lui. Programa noastră 

educaţională combină principiile pedagogice moderne cu flexibilitatea 

necesară pentru a avea un copil independent, proactiv şi adaptat la viaţa 

reală, orcum va arăta ea în 2030.  

Scopul programei educaţionale TEKO este să ofere copilului tău toate 

instrumentele necesare pentru a se putea adapta oricăror provocări. 

Educaţia nu mai poate fi liniară. Modelul  de adăugare de informaţii noi 

care se bazează pe cele memorate anterior nu poate face parte din 

secolul internetului din simplul motiv că astăzi în ficare minut 

cunoaşterea creşte exponenţial. Singurul mod în care putem ţine pasul 

cu această explozie de informaţie este să folosim puterea reţelelor. 

Sistemul educaţional TEKO îi oferă copilului tău abilitățile necesare 

pentru a putea folosi rețeaua în avantajul lui.  

 

Misiunea TEKO este să creăm Prima Grădiniţă care să ofere 

copiilor un Super-Start în viaţă oricum va arăta lumea în viitor. 



Ce urmărim la TEKO kindergarten 

Valorile copilului TEKO 

Creativitate 

- manifestarea liberă a creativităţii 

- combinarea elementelor pentru obţinerea  

unor noi rezultate 

Feedback 

- oportunităţi de exprimare a opiniei 

- argumentarea faptelor 

- exprimare asertivă 

Comunicare 

- verbală şi non-verbală 

- susţinerea unei prezentări în faţa 

colegilor 

- numirea emoţiilor, vocabular extins 

Emoţiile şi corpul 

- îngrijirea corpului 

- alegeri sănătoase pentru propria  

dezvoltare 

- gestionarea emoţiilor 

Autonomie 

- asumarea autonomiei conform 

capacităţii vârstei:  

de la îmbrăcat la alegerea activă a 

activităţilor. 

Găsirea soluţiilor 

- identificarea resurselor necesare şi a 

metodelor de dobândire a resurselor 

- expunere la situaţii de găsire a soluţiilor 

- jocuri logice şi de asociere  

Încredere în forţele proprii 

- oportunităţi de a face lucrurile singur 

- crearea de contexte pentru manifestarea forţei 

- auto-evaluare, provocare în rezolvarea de sarcini 

Adresarea întrebărilor  

- încurajarea copiilor să pună 

întrebări atât educatorului, 

cât şi colegilor 

- argumentarea răspunsurilor 



Echilibru 

Dezvoltarea holistică a 
copilului  prin integrarea 

tuturor dimensiunilor 
cunoaşterii 

Motricitate 

Dezvoltarea abilităţilor 
fizice stă la baza unei 

educaţii sănătoase 

Tehnologie 

Cunoaşterea 
tehnologiei  

în toate formele ei şi 
integrarea în procesul  

de învăţare 

Mediu 

Descoperirea mediilor din 
jurul nostru  

Curiozitate 

Curajul de a fi curios  
şi de a învestiga  
soluţii  inedite  

DIY 

Proiecte reale aduse la 
viaţă cu scule şi materiale 

reale 



Activităţile subordonate obiectivelor TEKO se regăsesc în fiecare zi pentru a asigura o dezvoltare echilibrată şi 

holistică a copilului. Cunoaşterea este multidimensională: logico – matematică, emoţională, kinestezică, socială, 

artistică, iar pentru rezultatele cele mai bune, activităţile zilnice vor aparține fiecărei dimensiuni a cunoaşterii.  

Aria cultural - estetică 

Aria istorică 

Aria globală şi universală 

Aria interpersonală (de grup) 

Aria anatomo - biologică 

Aria mediu 

Obiective repartizate pe arii de dezvoltare 
Aria personală (EU) 
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Aria  interpersonală (de grup) 

•să accepte raţional regulile de grup • să-şi construiască 

strategii sănătoase  de creare a relaţiilor cu ceilalţi •  să 

înveţe să dea  şi să primească feedback • să ştie să fie 

coordonator şi membru al echipei • să evite discriminările 

şi etichetările • să îşi dezvolte conştiinţa morală 

Aria anatomo - biologică 

•să-şi dezvolte abilităţile fizice  şi psihice • să  îşi cunoască 

corpul • să aibă noţiuni despre cum îşi poate păstra şi 

îmbunătăţi sănătatea • să înţeleagă cum funcţionează 

organismul lui şi al vietăţilor din jur • să aibă informaţii despre 

nutriţie • să-şi poată folosi corpul pentru a se exprima • să aibă 

o bună rezistenţă fizică 

Aria personală (EU) 

• Să-şi cunoscă propriile emoţii • să-şi exprime dorinţele •să 

facă alegeri • să comunice în fraze complexe • să susţină 

prezentări filmate • să fie curajos în a explora lucruri noi • să 

petreacă timp de calitate singur • să fie proactiv în satisfacerea 

dorinţelor • să îşi cunoască punctele forte şi abilităţile de 

îmbunătăţit • să îşi susţină şi argumenteze punctul de vedere • 

să găsească rezolvări ingenioase pentru probleme. 



Aria mediu 

• să îşi folosească mecanismele cognitive pentru a face 

categorii • să aibă noţiuni despre toate mediile care îl 

înconjoară • să capete noţiuni de educaţie financiară • să-şi 

fixeze informaţiile prin explorarea directă a obiectelor de 

cunoaştere • educaţie antreprenorială • să folosească în 

mod optim tehnologia 

Aria cultural estetică 

• să folosească arta pentru a se exprima • să aibă 

primele noţiuni despre culori • să experimenteze 

momente din evoluţia  artei • să vizioneze fragmente din 

spectacole de teatru, dans, operă, balet • primele 

noţiuni de design • să exploreze modalităţi inovatoare 

de exprimare  

Aria istorică 

• să îşi exprime cu exemple linia timpului • să ştie  că 

lucrurile sunt în continuă  transformare pe Pământ • să 

urmărească evoluţia istorică a unor evenimente pentru o 

perioadă de timp • să-şi construiască un arbore genealogic 

personal • să facă o linie a timpului pentru era în care  

trăiesc  

Aria globală şi universală 

• să fie familiarizaţi cu conceptul de Galaxie şi Univers • 

să aibă noţiuni elementare despre corpurile cereşti: 

stele, planete, meteoriţi, comete •  să poată construi 

modele 2D şi 3D ale noţiunilor despre care vorbesc 
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Filosofia TEKO Kindergarten 

ActConceptele prezentate sunt 
interconectate, pentru a crea o reţea a 
cunoaşterii versus prezentarea fiecărui 

concept izolat.   
 
 

Stop joc la fiecare situaţie 
problematică; toată lumea este 
implicată în găsirea unei soluţii.  

   
   
    

Joaca înseamnă învăţare!  
Nu există diferenţă între momentele de 

joacă şi cele de învăţare.  
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Formarea educatorilor TEKO 

Educatorii sunt implicaţi într-un proces continuu de formare, training şi mentorat  
pentru a asigura o calitate constantă  a interacţiunii cu copiii.   
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Platformă de feedback 
Ştim ca evoluţia copilul tău este o prioritate. De aceea vrem să fii informat! 

Personalizat 

Informaţiile sunt 
întotdeauna pesonale, 
private şi la timp. 

Online 

Poţi accesa de oriunde 
informaţiile despre 
copilul tău. 

Interactiv 

Poţi pune întrebări direct 
educatorului cu care lucrează 
copilul şi ai posibilitatea de a 
face sugestii. 



Fiecare săptămână le pregăteşte copiilor ceva nou! 

Structura anului TEKO 

Descoperire 
- Cunoşterea grădiniţei şi a colegilor 

- Familiarizarea cu tehnologia din 
interiorul grădiniţei 

- Cunoaşterea grupului 
- Negocierea sistemului de înţelegere 

cu tot grupul Mediile înconjurătoare 
- Cunoaşterea mediului botanic 
- Descoperirea  anotimpurilor  
- Cunoaşterea  mediului  zoologic 
- Animalele din diverse medii şi ţări 
- Mediul acvatic şi adaptarea 

omului pentru descoperirea 
acestuia 

Septembrie 

Octombrie 



Pământul 
- Proprietăţile apei – cunoaştere şi 

experimentare 
- Descoperirea mediului terestru  
- Caracteristicile planetei noastre 

- Mijloacele de transport pe Pământ 
- Descoperirea şi explorarea hărţii 
- Călătorii imaginare în ţări străine 

Timpul 
- Ce înseamnă istoria 
- Măsurarea timpului, instrumentele de 

măsurare şi evoluţia lor 
- Istoria personală – arbore genealogic 
- Proiecţii de viitor 
- Evenimente importante în fiecare  anotimp 
- Apariţia şi necesitatea  credinţelor 

Oamenii 
- De ce sunt oamenii diferiţi? 

- Calităţi speciale, psihice şi fizice, ale fiecărui om 
- Descoperirea  şi cunoaşterea corpului uman 
- Inteligenţa şi abilităţile: cum pot fi antrenate 

- Evoluţia adăposturilor oamenilor 
- Elemente de urbanism, arhitectură Aerul 

- Cunoaşterea compoziţiei şi proprietăţilor 
aerului 

- Circulaţia apei, descoperirea norilor 
- Descoperirea păsărilor – cum zboară, 

pattern-uri de zbor 
- Mijloace de transport în aer 

Noiembrie 

Ianuarie 

Februarie 

Decembrie 



Explorare 
- Descoperirea planetelor din Sistemul Solar 

- Cunoaşterea constelaţiilor 
- Astrologie, obiceiuri şi tradiţii 

- Descoperirea tehnologiei din jurul nostru 
- Ce însemna cod, cum se scrie, la ce 

foloseşte? 
- Roboţi, drone, makey-makey, programarea 

unui roboţel 
 

Exprimare 
- Cum funcţionează o cameră de filmat 
- Cum funcţionează o cameră foto 
- Realizarea unui film documentar 
- Exerciţii de exprimare  artistică şi a 

emoţiilor 
- Teatru, actori, ce se întâmplă în spatele 

culiselor 
- Exprimare prin pictură 
- Pictori celebri, vizită la un artist 

Arte 
- Povestea literelor 

- Exprimarea emoţiilor prin literatură 
- Surse de inspiraţie ale artiştilor 

- Sculptura ca mijloc de exprimare a 
emoţiilor 

- Tehnici de sculptat 
- Exprimarea prin dans, învaţarea unei 

coregrafii 

Economie 
- Educaţie financiară 
- Cum se obţin banii 
- Buget şi resurse financiare 
- Proiecte de vară pentru a obţine bani 
- Management de proiect: spectacolul 

de final de an 
- Marketing, plan de business 
- Plan de repetiţii, de sonorizare, bilete 

Aprilie 

Mai 

Martie 

Iunie 



Finalul primului an! 

Şcoala de vară 

- Subiecte de interes ale copiilor 
- Planificarea activităţilor din şcoala de vară 

- Management de proiect pe temele propuse 
- Lucrul în grup 

 

Vacanţă! 

Mergem în tabără sau continuăm 
activităţile din  şcoala de vară  August 

Iulie 
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Poţi alege programul care ţi se potriveşte 

Program scurt 

De la 8:30 până la 14:00 

Educaţie experienţială 

2 cluburi pe săptămână: engleză şi sport 

Mic dejun 

Gustare de dimineaţă 

Masă prânz 

Asistenţă medicală zilnică 

1450 lei pe lună 

Program lung 

De la 8:30 până la 18:00 

Educaţie experienţială 

4 cluburi pe săptămână: engleză, sport, 

TEKONEKO şi educaţie posturală 

Mic dejun 

Gustare de dimineaţă 

Masă prânz 

Program de somn 

Asistenţă medicală zilnică 

1780 lei pe lună 

Grădiniţa TEKO este deschisă pe toată perioada anului, cu excepţia sărbătorilor legale, a vacanţelor de Craciun 
şi de Paşte şi a ultimelor 2 săptămâni din august. 



Răspunsul este DA pentru toate întrebările de mai jos  

DA 

Mâncarea este fără 
aditivi și alte 

adaosuri? 

Sunt copiii în 
siguranță? Este 

controlat accesul 
vizitatorilor? 

Copiii ies zilnic 
afară pentru joacă 

și activități? 

Există asistență 
medicală? 

Sunt copiii încurajați să 
se bucure de somn în 

ritmul lor natural fără a 
fi obligați să doarmă? 

Sunt primiți și copiii 
ce nu au renunțat 
încă la pampers?  

Taxa rămâne fixă 
pe parcursul 

anului școlar? 

Copiii trebuie să vină cu 
pantofi, lenjerie de corp, 

tricou de schimb, 
periuță de dinți, pijama, 

echipament sportiv și 
pentru bălți? 



Str. Drumul Eugen Brote nr. 29-31, 
vila 2, sector 1, Bucureşti 

home@myteko.com 

+40 754 05 77 21 
+40 754 05 77 22 
+40 754 05 77 23 
+40 31 438 17 08 

Ne poţi suna sau transmite un mesaj,  
Iar noi îţi vom răspunde oricăror întrebări! 

Vino să ne cunoşti! 




