Ofertă educațională 2018 - 2019
1. Cine suntem?
Grădinița Montessori Hand in Hand se află sub egida Asociației Hand in Hand și a luat
naștere ca un proiect personal, din dorința de a fi a fi mai aproape de copii, de a pune accentul
pe dezvoltarea lor naturală și armonioasă, pe dezvoltarea independenței copiilor prin activități
stimulante și, nu în ultimul rând, de a le oferi și altor părinți șansa de a-și crește copiii în
spiritul valorilor pedagogiei Montessori.

2. Unde ne puteți găsi?
Grădinița Montessori Hand in Hand are sediul în Cluj-Napoca, pe strada Voltaire, nr. 3
parter, apartament 1.
Suprafața:


locația -120mp: 4 săli de lucru, cabinet medical



o curte de 170mp

3. Ce vă oferim?


Echipe educaționale cu experiență în educație timpurie



Pedagogi Montessori formați la cele mai înalte standarde AMI (Association
Montessori Internationale)



Limbi straine oferite: engleză, germană și italiană



Numărul de copii/grupă

sunt formate conform normelor Ministerului Educatiei

(grupele pentru 3-6 ani pot conține între 15-32 de copii pentru fiecare grupă fiind
alocat un educator și un asistent)


Materiale didactice Montessori originale, specifice fiecărei grupe de vârstă pentru
fiecare arie curriculară Montessori



Consumabilele necesare pentru tot parcursul anului și rechizitele necesare sunt
asigurate de centru
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Evaluări periodice ale evoluției copilulului (2 evaluări anuale)



Consiliere și consultanță educațională Montessori



Consiliere psihologică



Meniu sănătos asigurat, printr-o alimentație mixtă (3 zile/săptămână, dietă care
include carne, și 2 zile/săptămână, dietă vegetariană);



Vizite la domiciliu în vederea implementării principiilor Montessori acasă (la cerere)



Sesiuni periodice de informare în vederea înțelegerii și implementării principiilor
Montessori acasă



Program de acomodare lent, în ritmul copilului, în concordanță cu nevoile de
dezvoltare ale acestuia și nevoile familiei



Programe de dezvoltare personală periodice pentru familie – ateliere educaționale prin
colaborarea cu persoane acreditate pe programe de parenting (Cycle of Security);



Ateliere pentru părinți care cuprind teme diverse de interes (Nutriția copilului; Dinții
și îngrijirea lor; Aromaterapia în familie; etc.)



Monitorizare și prevenție: triaj zilnic realizat de asistentă medicală, colaborarea cu
medici pediatri în vederea soluționării problemelor urgente apărute, posibilitatea
acordării primului ajutor

4. Care este programul grădiniței?
Programul grădiniței noastre este de luni până vineri, de la ora 8 la ora 17:00.
Puteți opta pentru unul dintre cele două programe pe care vi le oferim:


Program scurt (Luni - Vineri): 08.00 – 12.30



Program lung (Luni - Vineri): 08.00 – 17.00

Programul zilnic Montessori este structurat astfel încât să respecte principiile de bază ale
construirii unui mediu specific abordării Montessori:


Fiecare membru al colectivității de copii este abordat individual, în funcție de
nevoile și de interesele personale



Ambianța în care își desfășoară activitatea cei mici cuprinde, în funcție de grupa de
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vârstă, ariile Montessori: viața practică, activități senzoriale, activități de limbaj,
activități de matematică (3-6 ani), artă plastică si muzică, cunoașterea mediului
(3-6 ani)


Timp de lucru individual de maxim 3 ore neîntrerupt în prima parte a zilei pentru
grupele 3-6 ani, cu posibilitate de prelungire pe tot parcursul zilei



Lecții de grup (grupuri mici sau întregul colectiv) în cadrul cărora copiii pot învăța
despre regulile de grație si curtoazie, pot discuta diferite situații din timpul
activității lor în ambianță, pot asculta/ citi o poveste sau poezii, pot cânta și dansa etc.



Timp zilnic petrecut în aer liber, indiferent de condițiile meteo



Diverse activități în afara claselor, în funcție de programul anual stabilit de echipele
educaționale



Ateliere personalizate în partea a doua a zilei: de muzică (cu îndrumător specializat);
de colaj, pictură sau teme care să dezvolte abilități și dexterități ale copiilor;

5. Care este structura anului 2018-2019?
1 septembrie – 21 decembrie 2018

Activitate educațională (30 noiembrie: zi liberă)*

24 decembrie 2018 – 4 ianuarie 2019

Vacanță de Crăciun și Anul Nou

7 ianuarie – 26 aprilie 2019

Activitate educațională (24 ianuarie: zi liberă)*

29 aprilie – 3 mai 2019

Vacanță de Paști

6 mai – 31 iulie 2019

Activitate educațională (1 iunie, 17 iunie: zile libere
legal)*

1 – 31 august 2019

Vacanță de vară

Pe data de 1 august se deschide Summer camp. În această perioadă, activitatea noastră, deși
se va desfășura conform aceluiași orar zilnic, va fi îmbogățită cu activități liber alese,
excursii, activități de grup sau care folosesc alte materiale decât cele cu care sunt obisnuiți
copiii în mod obișnuit. Desfășurarea activităților vor avea loc atât în cadrul locației grădiniței,
dar și în cadrul altor locații din afara Clujului.
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6. Care sunt taxele din cadrul grădiniței noastre?
Taxă înscriere: 300 ron (taxa se achită o singură dată, la înscrierea în program)
Taxă program scurt (8:00 – 12:30): 850 ron
Taxă program lung (8:00 - 17:00): 1.150 ron
Taxa de program, indiferent de tipul programului, include taxa de școlarizare pe anul în curs
și alte activități precum: ateliere de dezvoltare a dexterității (jocuri tematice cu ipsos sau
plastelină), ateliere săptămânale de povești, ateliere de aromaterapie pentru părinți (De ce
folosim uleiurile pentru copiii noștri?), activități recreative și practice în aer liber, seri
tematice cu povești și jocuri de rol. În plus, grădinița noastră a încheiat diverse parteneriate
cu cadre medicale: pediatru, alergolog, oftalmolog, medici de familie, tocmai pentru a putea
acționa prompt în momentul în care un copil se îmbolnăvește.
Contracost vă putem oferi:


pachet de limbi străine (limba germană, limba engleză)



catering



ateliere muzicale opționale Kindermusik

Cine are prioritate la înscriere?


Copii care sunt deja înscriși în programele educaționale ale grădiniței în anul 20172018



Copiii care au frați/surori deja înscriși în programele Grădiniței Montessori Hand in
Hand



Copiii din afara sistemului Montessori

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail:
inscrieri@handinhand.online sau la următorul număr de telefon: 0749 016 466.
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