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„Universul este oare infinit?”

Capitolul 1. Despre Academia Einstein

Academia  Einstein  este  un  centru  educational  și
cultural  parte din  organizatia non-profit  Asociatia
Casa Mircea Andrei ce și-a propus sa desfasoare în
cadrul sediului din strada Subcetate nr.118 sector 1,  la
doi  pași  de  Școala  Gimnaziala  nr.179,  activități
educative și culturale recreative, de timp liber, pentru
consolidarea  competentelor  dobandite  sau  de
accelerare  a  invatarii,  în  parteneriat  cu  organizații
nonguvernamentale și guvernamentale cu competente
în  domeniu,  institutii  de  învățământ  din  țara  și  din
strainate,  cadre  didactice,  comunitatea  locala  și  alte
institutii,  persoane  fizice  sau  juridice  și  organizații
partenere.
Activitatile de cunoastere pe care le derulam in cadrul

Academiei includ programele alternative de invatare After School,  Before School,
Atelierele  pentru  copii,  avand  ca idei  centrale  experimentul si  practica fie  ca
vorbim de domeniul Matematicii, Fizicii, Chimiei, Geografiei, Istoriei, Biologiei, fie
ca vorbim de domeniul Arte, Literatura, Limbi Straine.
Profesori și invatatori dedicati meseriei lor se alătura misiunii Academiei Einstein
de a-i ghida pe copiii dumneavoastră spre cunoastere, de a-i incuraja si a le provoca
calitatile unice pentru ca ei sa intampine în viitor cu succes aceasta lume globala atat
de diversa.  

Capitolul 2. Domeniile de cunoaștere și experimentare

Jumatate din distractia de a fi „student” la Academia
Einstein este data de toate metodele noi si creative ale
profesorilor nostri pe care acestia le folosesc pentru ca
cel  mic sa descopere lumea.  De aceea în tot timpul
petrecut alături  de noi  vom valorifica înclinațiile lui
native  dar  și  pasiunile  sale  spre  Stiintele  exacte,
Literatura, Limba Străina, Arta și Muzica, precum: 
- Matematica



- Fizica
- Chimie
- Biologie
- Geografie
- Istorie
- Limba și literatura romana, chineza, engleza, germana
- Arte și muzica
- Arta culinara

Capitolul 3. ATELIERELE  CUNOASTERII EINSTEIN pentru copii de la 4 la 14
ani

Academia  Einstein  prin
Atelierele  Cunoasterii
Einstein  pentru  copii a
creat  de  asemenea
oportunitati pentru aceia care
doresc sa isi petreaca timpul
liber  mesterind  si
descoperind  lucruri  despre
lumea  inconjuratoare  acolo
unde  propriile  sale  pasiuni
native îl ghideaza.

Dacă copilul dumneavoastră a arătat ca este pasionat de unul sau mai multe domenii
ale cunoasterii de la capitolul precedent, timpul care îl va petrece la Atelierele 
Einstein va fi, în fapt, o recreatie infinita.
Atelierele cunoasterii Einstein includ și
Atelierele/Cursurile de Limbi Străine – Chineza,
Engleza, Germana cu profesor experimentat.
Atelierul (Cursul) “Confucius” de limba Chineza se
desfășoară la sediul Academiei Einstein in parteneriat cu 
Institutul Confucius al Universitatii Bucuresti, iar 
Atelierul (Cursul) “Schiller” de limba Germana il
desfasuram in parteneriat cu Casa de Cultura a Minoritatii
Germane Friedrich Schiller.



 

Atelierele se desfasoara în grupe de lucru de 3, 5, 7, 8, 9, 12 copii după cum urmează:
- Pictura 
- Desen
- Fotografie
- Cercul „Expert în Matematica”
- Sah
- IT si Programare
- Robotica
- Educatie Financiara (Atelierul Micilor Bancheri)
- Educatie civica pentru copii
- Cooking „Ratatouille”
- Dezvoltare personala: Inteligenta emotionala, Am incredere in mine
- Dans modern
- Atelierul Confucius de limba CHINEZA
- Atelierul Schiller de limba GERMANA
- Atelierul Shakespeare de limba ENGLEZA

Capitolul 4. Modul de realizare a activitatilor  la sectiunea EINSTEIN After &
Before School: Orarul Einstein

Ritmul cunoasterii si experimentarii de catre copiii
dumneavoastra  este  dat  de  Orarul  activitatilor
Einstein. Activitățile în cadrul claselor de After și Before
School  se  realizeaza  după  Orarul  Einstein, în  care
fiecare  zi  a  săptămânii  este  dedicata  unui  domeniu

principal al cunoasterii, astfel:

- LUNI este ZIUA ARTELOR SI ROMANIEI și va cuprinde:
ATELIERUL DE PICTURA



DESEN 

MUZICA

ATELIERUL "Sa cunoastem ROMANIA"

- MARTI este ZIUA STIINTEI și va cuprinde:
MISTERELE FIZICII sau

MISTERELE CHIMIEI

GEOGRAFIE sau

BIOLOGIE

LIMBA ENGLEZA programa CAMBRIDGE ENGLISH

- MIERCURI este ZIUA MATEMATICII și va cuprinde:
ACTIVITATI de invatare a gandirii logice folosind cifrele, aritmetica, geometria

JOCURI INTERACTIVE de matematica

CERCUL DE MATEMATICA sau

SAH

- JOI este ZIUA LUCRULUI CU MAINILE și va cuprinde:
CLUBUL GRADINARILOR

ATELIERUL DE ART & CRAFT sau

ATELIERUL DE COOKING "Ratatouille" (Arta Culinara)

PLANSA SAPTAMANII (prin decupare, lipire, scriere)

CONSTRUCTII/ LEGO

- VINERI este ZIUA LITERATURII și va cuprinde:
LITERATURA sau

JOC DE ROL/ TEATRU

ATELIERUL DE (LITERATURA prin) CALIGRAFIE sau

ATELIERUL DE (OAMENI DE STIINTA prin) CALIGRAFIE

LIMBA ENGLEZA programa CAMBRIDGE ENGLISH



Capitolul 5. EINSTEIN AFTER și BEFORE SCHOOL

5.1. Inscrierea la Einstein After și Before School
se face prin completarea Formularului de Inscriere la
care se alătura copii  de pe carte identitate părinte,
certificat  de  naștere  copil,  Adeverinta  medicala
completata de medicul  de familie privind  istoricul
sanatatii copilului (alergii, afectiuni, capacitatea de a
participa la activități sportive).

5.2. Clasele în anul scolar 2019 – 2020

Einstein After School & Before School  pune la dispozitie 5 clase "master" de
elevi cu varsta de la 6 ani:  clasa Einstein,  clasa Pitagora,  clasa Aristotel,  clasa
Newton,  clasa  Arhimede precum si  o  clasa  "pregatitoare"  pentru  viata  de
școala Micul Picasso copiilor cu varsta sub 6 ani ce corespunde grupei mari de
gradinita. 
Elevii sunt provocati sa exceleze la materiile unde sunt talentati.
Limitand numarul de copii la 12 in fiecare clasa le permite profesorilor nostri sa
individualizeze  lectiile  si  sa  atinga  standardul  nostru  ridicat  privind  intelegerea
materiei predata la scoala. 

Limba Engleza este limba principala de studiu.
In cadrul Einstein After & Before School limba principala de studiu este limba 
Engleza si folosim manuale Cambridge Assessment English. Dupa terminarea 
fiecarui nivel copiii se pot prezenta la examenul de nivel in cadrul celor 2 centre 
autorizate Cambridge cu sediul in Bucuresti: British Council sau European 
Examinations Centre.

Alimentatie sănătoasă.
Pentru noi hrana este la fel de importanta ca si educatia. De aceea am dezvoltat in 
bucataria proprie a Academiei Einstein un meniu perfect echilibrat, adaptat 
segmentelor de varsta si stadiilor de dezvoltare ale copiilor.

5.3. Taxa anuala
Taxa anuala  corespunde anului scolar cuprins intre 9 septembrie 2019 – 12 iunie
2020.



5.3.1.  Pentru  programul  Basic
Programme (4 ore/zi)  orar 8.00-12.00
sau 12.00-16.00, taxa anuala este 10.800
lei platibila în 9 transe de 1200 lei/luna și
include efectuarea lectiilor inclusiv la
limba Engleza sau limba Germana, 2
ore  în  fiecare  săptămâna  de

consolidarea cunostintelor la Limba și Literatura Romana și Matematica, 2
mese pe zi cu preparate din bucătăria proprie și transportul.

5.3.2. Pentru programul Academic Programme (6 ore/zi) orar 11.30/12.00-18.00
sau 08.00-14.00, taxa anuala este 12.150 lei platibila în 9 transe de 1350 lei/luna și
include  efectuarea lectiilor inclusiv la limba Engleza sau limba Germana, 2
ore în fiecare săptămâna de consolidarea cunostintelor la Limba și Literatura
Romana  și  Matematica, Atelierul  „Sa  cunoaștem  Romania”,  Atelierul  de
Desen, 1-2 Activitati din Orarul Einstein, 2 ore de Limba Engleza în fiecare
săptămâna după programa Cambridge English, 1 ora de Lectura, tarif redus la
Atelierele  Einstein,  2  mese  pe  zi  cu  preparate  din  bucătăria  proprie  și
transportul.

5.3.3. Pentru programul Young Academic Programme (7 ore/zi) orar 8.00- 11.20
si  14.10-18.00,  taxa anuala este 13.050 lei  platibila în 9 transe de 1450 lei/luna și
include efectuarea de activități de invatare în domeniul Limba și Comunicare,
Matematica, Mediu Inconjurator,  Desen, Pictura,  Art & Craft,  1-2 Activitati
din  Orarul  Einstein,  2  ore  de  Limba  Engleza  în  fiecare  săptămâna  după
programa  Cambridge  English,  ora  Poveștilor,  tarif  redus  la  Atelierele
Einstein, 3 mese pe zi cu preparate din bucătăria proprie și transportul.

5.3.4.  Program clasa Micul Picasso pentru copii sub 6 ani – grupa Mare de
gradinita:
- Orar "Early Morning" orar 08.00 - 13.00: 1400 lei/luna

- Orar "Rising Hour" orar 08.00 - 16.00: 1600 lei/luna

- Orar "Extended Hour" orar 08.00 - 18.00: 1800 lei/luna

Acesta  include  efectuarea  de  activități  de  invatare  în  domeniul  Limba  și
Comunicare, Matematica, Mediu Inconjurator, Muzica, Desen, Pictura, Art &
Craft, 1-2 Activitati din Orarul Einstein, 2 ore de Limba Engleza, tarif redus la
Atelierele Einstein, 3 mese pe zi cu preparate din bucătăria proprie.

5.3.5. Reduceri și burse
Fratii beneficiaza de reducerea taxei anuale cu 900 de lei, respectiv 100 lei/luna.



Patru copii din familiile sarace arondati Scolilor Gimnaziale nr.178, nr. 179 și nr.
192 beneficiaza din partea Academiei Einstein de bursa (gratuitate în tot cursul
anului scolar) la recomandarea invatatorului/dirigintelui.

5.3.6.  În completarea programului, părinții  pot alege, ghidandu-se după pasiunile
copilului sau, dintre Atelierele Cunoasterii Eistein:

- Pictura 
- Cercul „Expert în Matematica”
- Sah
- IT si Programare
- Robotica
- Educatie Financiara (Atelierul Micilor Bancheri)
- Educatie civica pentru copii (Sa ne cunoastem drepturile)
- Cooking „Ratatouille”
- Dezvoltare personala: Inteligenta emotionala, Am incredere in mine
- Dans modern

6. Școala de Vacanța Einstein „School Holiday in the City”
Pe perioada vacantelor scolare desfasuram programele "Scoala de Iarna", "Scoala de
Primavara", "Scoala de Vara" pentru copii de la 4 la 14 ani.

In perioada 17 iunie - 30 august 2019 desfasuram
Scoala de Vara de limba engleza Young Learners 
Speak & Improve. 
Programul Școlii de Vara 2019 ofera copiilor 15 ore de 
Engleza în fiecare saptamana prin lectii tematice 
saptamanale diversificate. Clasele Scolii de Vara sunt 

formate dintr-un numar minim de 7 copii si maxim 15 copii. Copiii se bucura in 
fiecare saptamana de un program interactiv si variat de activitati ce include 2 iesiri in
oras in zilele de miercuri si vineri.
Lectiile tematice de limba engleza:

 vor creste increderea de comunicare in limba engleza
 vor ajuta la o vorbire corecta si fluenta a limbii engleze
 vor mari vocabularul de limba engleza
 vor imbunatati notiunile de gramatica ale limbii engleze

www.academiaeinstein.org
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