
PESTE 12 ANI DE EXPERIENȚĂ ÎN EDUCAȚIE ANTEPREȘCOLARĂ ȘI
PREȘCOLARĂ        INSTITUȚIE ACREDITATĂ DE MINISTERUL EDUCAȚIEI

NAȚIONALE  PRIN ORDIN MIN. NR.  3531        EXCELENTA IN PREDAREA LIMBII
ENGLEZE ȘI GERMANĂ       MEDIU CONFORTABIL, SĂNĂTOS ȘI PRIETENOS         

 BAZA MATERIALA DE INALTA CALITATE       EDUCATIE PRIN JOC ȘI METODE
INOVATIVE        STRATEGII EDUCATIONALE IN CONCORDOANTA CU VALORILE

EUROPENE          SUPRAVEGHERE VIDEO

                         CREȘĂ

Level Begginers
Grupa Starter (11 luni -1.5 ani)
Program scurt   7:00-13.00 - 1290 lei                        
Program lung     7:00-18:30 -  1390 lei
Grupa  Player (1.6-2 ani) 
Program scurt   7:00-13.00 -  1290 lei            
Program lung     7:00-18:30 -  1390 lei
    
Level Todlers(educatie timpurie) 
Grupa  Early (2-3 ani) 
Program scurt   7:00-13.00 - 1290lei                 
Program lung     7:00-18:30 - 1390 lei

                        GRĂDINȚĂ 

Level 1
Grupa Mini  (3-4 ani)
Program scurt   7:00-13.00 - 1200 lei                        
Program lung     7:00-18:30 - 1290 lei
Grupa  Midi (4-5 ani) 
Program scurt   7:00-13.00 - 1200 lei            
Program lung     7:00-18:30 -  1290 lei

Level 2
Grupa  Junior&School Ready (5-6 ani) 
Program scurt         7:00-13.00 - 1200 lei                 
Program lung           7:00-18:30 - 1290 lei

 TARIFELE INCLUD:
CLUBURI: Pictură - "Little  Picasso", Muzică - "ABC Smart Music and Kids", "Body percution și cor", Sport –“Roll, Shake and Movement
Classes", Dezvoltare senzoriala – “Itsy Bitsy Hands”.
LIMBĂ STRĂINĂ: engleză/germană.
FEEDBACK ELECTRONIC PRIN  PLATFORMĂ ONLINE.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2020-2021 

     GRĂDINIȚA   CU   PROGRAM   PRELUNGIT  PATRICIA/  CREȘA   PATRICIA

PROGRAM ȘI TAXE :

TARIF MASA ZILNICĂ 
20,5 lei/zi

Include: mic dejun, gustare de fructe
si legume, prânz(felul 1 si felul 2),

gustare după-amiază
 

EXTRATIME
100 lei/lună

30 MIN
 Interval orar: 18.30-19.00  

TAXA DE INSCRIERE
400 lei

 Se achită pentru copii noi și este
nereturnabilă

                         AFTER SCHOOL
Program    11:00-18:30 - 1290 lei   
(masa si cursul  de lb. engleza incluse in pret)                        



CRESA 

Grupa Starter (11 luni-1.5 ani )         Grupa Player (1.6-2 ani)       Grupa  Early (2-3 ani) 

ACTIVITĂȚI EDUCATIVE:  jocuri de educare a limbajului; jocuri de dezvoltare fizică; jocuri de explorare activă
(suprafețe cu diverse texturi); jocuri de dezvoltare senzorială; jocuri de dezvoltare a motricității fine și grosiere;
jocuri de dezvoltare a simțului estetic și creativ;   

MATERIALE PENTRU JOCURI ACTIVE, EDUCATIVE ȘI SENZORIALE ADECVATE VÂRSTEI;

ATELIER DE PICTURĂ ȘI DACTILOPICTURĂ: "Little Picasso"– 1 dată/ săptămană 

ATELIER DE MUZICĂ: "ABC Smart Music and Kids" - program muzical în limba engleză , cu defășurare
EXCLUSIVĂ în Grădinița Patricia. Acesta se desfășoară sub forma unor module structurate tematic,  au menirea 
 să îmbogățească lexicul copiilor, să le dezvolte abilitățile de mișcare și să îi aducă în contact cu muzica, explorând
instrumente muzicale; – 1 dată/ săptămană

ATELIER DE DEZVOLTARE SENZORIALĂ: “Itsy Bitsy Hands”– 1 dată/ săptămană

ACTIVITĂȚI DISTRACTIV - RECREATIVE ZILNICE ÎN AER LIBER;  

PROGRAM DE SOMN ȘI RELAXARE;

PROGRAM DE SERVICII MEDICALE:  monitorizarea dezvoltării fiecarui copil și a identificării problemelor de
sănătate în cadrul controlului epidemiologic (triaj) zilnic, efectuat de ASISTENT MEDICAL;  verificarea
alimentației corecte și a igienei;

PROGRAM DE SERVIRE A MESEI: mic dejun, gustare de fructe/ legume, prânz și gustare de după –amiază –
dupa un meniu nutrițional variat și echilibrat, adaptat vârstei copiilor, în conformitate cu ancheta alimentară,
avizat de dr. Mădălina Indrie, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice.  

COMUNICARE CU PĂRINȚII PRIN: 

ACTIVITĂȚI INTERACTIVE CU PARINȚII (WORKSHOP-URI);

PROGRAM SPECIAL DE ACTIVITĂȚI RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE PE PARCURSUL VERII;

    

   

Feedback  electronic zilnic despre programul copiilor, prin intermediul unei PLATFORME SOCIALE ȘI DE
COMUNICARE creată pentru grădinițe. Aplicația dedicată comunicării intre administrativul grădiniței,
educator și părinți, se instalează pe telefoanele mobile astfel încât părinții vor putea primi/trimite  notificări
ce vor conține detalii despre activități, masă, somn, sănătate, observații individuale, mesaje/documente,
informări. Această facilitate oferită GRATUIT prin intermediul platformei, urmărește să îmbunătățească
dialogul între grădinița noastră, educatori și părinți, în folosul copiilor;
Weekly Report:  afișarea activităților și a programelor pentru fiecare grupă în parte, săptămânal; 
Newsletter Lunar:  informare online despre activitățile derulate în luna următoare;
Întâlnire administrativă:  1 dată/ an;

 



GRADINITA

                            Grupa Mini (3-5 ani )        Grup  Midi (4-5 ani )        Grupa Junior and School Ready (5-6 ani) 

ACTIVITĂȚI EDUCATIVE ZILNICE: activități de educare a limbajului; activități din domeniul știintei
(cunoașterea mediului și matematică); activități de dezvoltare fizică și sport; activități din domeniul om și
societate (educație pentru societate și abilități practice); activități estetice și creative;  

PROGRAM DE ÎNVĂȚARE A LIMBIILOR STRĂINE: ENGLEZĂ SAU GERMANĂ

MATERIALE DIDACTICE ȘI RECHIZITE;

ATELIER DE PICTURĂ ȘI DACTILOPICTURĂ: "Little Picasso"– 1 dată/ săptămană;

ATELIER DE MUZICĂ : "ABC Smart Music and Kids" - program muzical în limba engleză sau germană, cu
defășurare EXCLUSIVĂ în Grădinița Patricia. Acesta se desfășoară sub forma unor module structurate tematic și
au menirea  să îmbogățească lexicul copiilor, să le dezvolte abilitățile de mișcare și să îi aducă în contact cu
muzica, explorând instrumente muzicale; – 1 dată/ săptămână ", Body percution și cor" – de 2 ori/ lună;

ATELIER  DE SPORT ÎN AER LIBER: “Roll, Shake and Movement Classes"– educație prin întrecere și mișcare:
dezvoltarea aptitudinilor motrice (coordonare, echilibru, rezistență, forță, mobilitate), psiho-motrice și morfo-
funcționale, orientare în spațiu și conștiința schemei corporale; – 1 dată/ săptămână;

ACTIVITĂȚI RECREATIVE ZILNICE ÎN AER LIBER;  

PROGRAM DE SOMN ȘI RELAXARE;

PROGRAM DE SERVICII MEDICALE: monitorizarea dezvoltării fiecărui copil și a identificării problemelor de
sănătate în cadrul controlului epidemiologic (triaj) zilnic, efectuat de ASISTENT MEDICAL;  verificarea
alimentației corecte și a igienei;
PROGRAM DE SERVIRE A MESEI: mic dejun, gustare de fructe/ legume, prânz și gustare de după –amiază –
după un meniu nutrițional variat și echilibrat, adaptat vârstei copiilor, în conformitate cu ancheta alimentară,
avizat de dr. Mădălina Indrie, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice.  
COMUNICARE CU PĂRINȚII PRIN: 

ACTIVITĂȚI INTERACTIVE CU PĂRINȚII (WORKSHOP-URI);
PROGRAM SPECIAL DE ACTIVITĂȚI RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE PE PARCURSUL VERII;

    

   

   

Feedback  electronic zilnic despre programul copiilor, prin intermediul unei PLATFORME SOCIALE ȘI DE
COMUNICARE creată pentru grădinițe. Aplicația dedicată comunicării între administrativul grădiniței,
educatori și părinți, se instalează pe telefoanele mobile astfel încât părinții vor putea primi/trimite  notificări
ce vor conține detalii despre activități, masă, somn, sănătate, observații individuale, mesaje/documente,
informări. Această facilitate oferită GRATUIT prin intermediul platformei, urmărește să îmbunătățească
dialogul între grădinița noastră, educatori și părinți, în folosul copiilor;
Weekly Report: afișarea activităților și a programelor pentru fiecare grupă în parte, săptămânal; 
Newsletter Lunar : informare online despre activitățile derulate în luna următoare;
Parent Teachers Meetings: întâlniri individuale de 3 ori pe an – oferirea feedback-ului în urma evaluărilor
inițiale, sumative și finale;
Întâlnie administrativă:  1 dată/ an;

 



ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE

                             

Organizarea serbărilor în funcție de evenimentele importante ale anului în incinta grădiniței sau în alte locații; 

Celebrarea zilelor de naștere ale copiilor în cadrul grupei;

Organizarea Recitalurilor de pian (Recitalul de iarnă și Recitalul de vară);

Participarea și implicarea activă la târguri, festivaluri sau expoziții adresate copiilor;

Organizarea de spectacole de teatru în grădiniță;

Vizite la muzee și alte obiective: Muzeul Apei, Muzeul de Istorie, Muzeul iluziilor, Muzeul etnografic, Muzeul
zoologic, Grădina botanică Cluj –Napoca și Jibou; Grădina zoologică Targu-Mures , Aeroportul și Gara Cluj
Napoca, Moara de vânt-Sălicea, Mini-city, Exploratoriu, Vivarium, ISU Cluj);

Parteneriate și colaborări: Centrul cultural german Cluj-Napoca, Librăria Book Corner, Editura Osborne, Liceul
Teoretic Onisifor Ghibu Cluj- Napoca, Colegiul Național George Cosbuc Cluj -Napoca, Poliția Municipiului Cluj-
Napoca, centre de copii-prin activități caritabile, Biblioteca “Octavian Goga”, cabinete stomatologice, ISU Cluj,
etc.

 Plimbări/ vizite/ excursii, atât în oras, cât și în afara orașului;

 Implicarea în campanii sociale sau umanitare;

 Participarea la concursuri locale, judetene și naționale: Super Piticot, Bucuriile copilăriei, Amintiri din copilărie,
Desene pe asfalt, Concurs de biciclete/triciclete, etc.;

Proiecte educaționale: "Eco-Grădinița"-educație ecologică la nivel preșcolar, Kalokagathia-Proiect de stimulare a
interesului pentru educație fizică și sport în rândul preșcolarilor, Primăvara copiilor, “Om Natura”, “Eco -
Friendly”;

Desfășurarea de activități specifice în vederea pregătirii pentru școală a copiilor de la grupa mare cu educatoarele
grupei, psihologul grădiniței și consilierul școlar.

    În completarea demersului educational, gradinita noastra incurajeaza si promoveaza atat
activitati tematice cat si proiecte educationale pentru intregirea ofertei curriculare.

Atât activitățile educative, cât și activitățile extracurriculare, vor fi variate și pliate pe
particularitățile vârstei și pe ritmul de învățare 

propriu fiecărui copil.

 



                                          ATELIERE, CLUBURI ȘI PROGRAME
                             

Dancing Together – Dans modern; -1 dată/săptămână - 70 lei/lună;

Piano Sounds – Cursuri de pian; -1 dată/săptămână – 100 lei/lună;      

Funny Science – Experimente practice și interactive; -1 dată/săptămâna  – 50 lei/lună;

Educational Sandplay Program – Program educațional pentru dezvoltarea socio-emotionala, prin tehnica
nisipului; -1 data /saptamana- 100 lei/luna;

Do Re Mi Stories – Atelier interactiv si creativ de povesti muzicale sustinute de profesor de specialitate; - 1
data/saptamana- 40 lei/luna;

Mindfulness si Tehnici socio-emotionale - Atelier de dezvoltare personala, unde copiii vor invata sa isi inteleaga
mai bine mintea, relatia cu corpul, si implicit emotiile, gandurile si reactiile lor, intr-o forma adecvata varstei
acestora. Programul este bazat pe una dintre cele mai bune curricule de dezvoltare internationala pentru copii,
documentata si la nivel stiintific si invata copilul sa fie constient, cu intelegere si blandete, de ceea ce se intampla
in prezent in mintea si corpul lui si ii ofera resurse sa actioneze constient si empatic chiar si in momente grele.
Curricula din acest program are beneficii in 2 directii mari: dezvolta abilitatile atentionale ale copiilor si dezvolta
reglarea emotionala - si un BONUS mare: dezvolta empatia, bunatatea fata de sine si fata de ceilalti - sau
intelegerea socio-emotionala, (sustinut de profesor de specialitate) - 1data/saptamana – 100 lei/luna;

Open Mind - Atelier de dezvoltare personala unde copiii isi dezvolta abilitatile sociale si emotionale, afla cum pot
face fata diferitelor situatii de viata cu care se confrunta, invata sa comunice asertiv, isi constientizeaza
capacitatile, devenind constienti de propriile resurse. Astfel, invata ca pot oricand sa lucreze cu propria persoana,
sa se dezvolte, sa descopere lucruri valoroase despre sine si despre altii, sa-si recunoasca emotiile proprii si ale
celorlati copii. (sustinut de profesor de specialitate); -1 data /saptamana- 100 lei/luna;

Sensory and Smart Activities - Atelier de jocuri senzoriale –copilul are ocazia de a explora si cunoaste realitatea
folosindu-se de toate simturile: tactil, vizual, auditiv, chinestezic, gustativ si olfactiv. Cand se joaca astfel, copilul
invata ca poate sa exploreze lumea simtindu-se in siguranta. De asemenea expunerea constanta la activitati
senzoriale dezvolta sistemul nervos, motricitatea fina și creativitatea, cu materiale de stimulare senzoriala -
sustinut de profesor de specialitate ; -1 data /saptamana- 50 lei/luna

Atelier de dezvoltare emotionala prin teatru; -1 data/saptamana - 70 lei/luna;

Logopedie – educarea limbajului;

Balet - 1 data /saptamana - 50 lei/luna;

Atelier de modelaj si sculptura - 70 lei/luna;

    Pe langa atelierele incluse gratuit in oferta educationala, puteti opta si pentru alte cluburi

    

       

    

   

       

       



    
     

  Forest school se bazează pe un concept ce incurajează copiii să petreacă timp de calitate în natură,
ceea ce permite  dezvoltarea holistică a copilului. 

 
       Jocurile și educația în aer liber stimulează experiența - curiozitatea - explorarea – înțelegerea-
independența-gândirea logică- asimilarea de informații într-un mod placut care dezvoltă copii
fericiți, cu minte deschisă, curajoși și sănătoși.
      Programul constă dintr-un număr de ședințe săptămânale de aproximativ 1,2/săptămână, program
stabilit în prealabil.
      În timpul programului copiii vor avea  libertatea/abilitatea de a-și alege activitățile preferate, cu
timpul alocat pentru jocul liber  initiat de copii. Activitățile vor fi adaptate, prestabilite și evaluate din
toate punctele de vedere și mai ales din punct de vedere al siguranței și securității copiilor. Forest
school îmbină  regulile de bază cu  libertatea de a explora, învața cum să se ferească de riscuri, să se
mentină în sigurață și să resolve probleme cu propriile capacitățile .

 

“Must we always teach our children with books? Let
them look at the mountains and the stars up above. Let them look at the beauty

of the waters and the trees and flowers on earth. They will then begin to
think, and to think is the beginning of a real education.” David Polis

       

 

  FOREST SCHOOL 



                                          ATELIERE ,PROGRAME ȘI CLUBURI 

                             

Atelier de robotică - special destinat copiilor din grupa mare ; 

Înot – 1 modul (10 ședințe )-360 lei ;

Tenis/ Ski (în funcție de sezon);

Baschet/ Fotbal;

Kids-Friendly Cooking Classes - Atelier de cooking - 50 lei/ lună;

Parenting individual – 1 ședintă - 50 min - 25lei/ședință;

”Parenting for today - guidance, empowerment, awareness” -Ateliere de parenting care abordează provocările
părinților în relațiile cu copiii, furnizează informațiile și opiniile experților în domeniu și sfaturi practice.
Atelierele vor aborda și exemple reale, cu accent pe căutarea soluțiilor și valorificarea experienței fiecărui
participant, discuții, etc. - se desfasoară modular/ grup de părinți;

”Growing up together”- Program de dezvoltare personală ce include 8 ateliere (1/săptămână) cu activități
realizate împreună de părinte și copil în cadrul grădiniței. Atelierele vor fi susținute de un psiholog acreditat în
programe pentru copii bazat pe mindfulness și tehnici socio-emoționale. În cele 8 ateliere, ne vom juca de-a
'super-puterile' oamenilor, adică vom dezvolta: 

    

       

- atenția și focusarea ei - le tot spunem copiilor să fie atenti, însă cum îi invățăm să facă asta?;
- corpul nostru: ce simțim înăuntrul și in-afara corpului;
- emoțiile noastre: cum apar ele, cum le simțim, și ce putem face când sunt foarte mari;
- simțurile noastre - fiind conștienți de ele, devin super-puterile prin care explorăm lumea;
- recunoștința - învățăm să fim recunoscători;
- generozitatea - exersăm să ajutăm - e gratis, și ne face să ne simțim.... minunat și în special, ne vom dezvolta
relația părinte-copil. 

Înscrierea la cluburi, ateliere, programe se face pe o perioadă de minim 6

luni, contravaloarea fiecăruia achitându-se lunar, alături de taxa

grădiniței. Eventualele absențe se vor recupera ulterior –conform unor

programări ale profesorilor responsabili de fiecare club.

 



                                          INFORMAȚII SUPLIMENTARE

                             

10% reducere din tarif  la achitarea  integrala pentru tot anul (pana la data de 25
septembrie 2020);
10% reducere din tarif, in cazul fratilor, pentru primul copil inscris;
10%  reducere pentru absențele medicale, de la 11 zile lucratoare consecutive în
sus, în cadrul aceleiași luni calendaristice, prin prezentarea unei dovezi sub
forma unei  adeverințe medicale eliberată de  medicul de familie, care să
conțină diagnosticul și perioada absenței, alături de alte analize sau fișe
medicale pentru dosarul medical al copilului.
10% reducere din tarif timp de 6 luni pentru cei care au frecventat
gradinita/cresa in anul scolar 2019-2020 pana in data de 11 martie 2020 si au
achitat tariful lunar pana in luna august inclusiv.

Cresa si Gradinita vor fi inchise in perioadele: 23 - 31 decembrie 2020, 23-27
august 2021 (reparatii, igienizare, dezinfectii), precum si in zilele  libere
nationale. 

    

      

 
 
 
 

 
  

OFERTA EDUCAȚIONALĂ VA INTRA ÎN VIGOARE
ÎNCEPÂND CU LUNA SEPTEMBRIE 

2020

 


