
Centru  Montessori

HAND IN HAND



VALORILE NOASTRE



Spunem povești cu și despre copii

Ea este  
liderul de mâine care are potențialul de a-și îndeplini toate aspirațiile.

Ioana

O cărămidă la fundația unei relații

bazate pe încredere, prietenie și respect reciproc.

Ioana are nevoie însă, de mediul potrivit pentru a se cunoaște mai
bine și a-și dezvolta capacitățile personale.

Ioana are  nevoie de părinți conștienți care înțeleg rolul educației
și puterea pe care aceasta o are asupra copilului.

Ioana are nevoie de dragoste, căldură, atenție pentru a vedea lumea
prin ochii ei. De aceea, fiecare interacțiune cu Ioana trebuie să fie

     Când crește mare, Ioana trebuie să devină un adult împlinit și productiv, capabil să ofere

contribuții reale lumii înconjurătoare - acasă, la locul de muncă și în comunitatea lor.



 

De ce grădinița Montessori Hand in Hand?
Grădinița Montessori Hand in Hand înseamnă educație pentru copii.

Rolul nostru ca părinți și educatori este să dăm un start sănătos în viață copiilor noștri, de aceea,

fiecare copil care ne trece pragul are oportunitatea să descopere cu noi propria lui poveste și identitate. 

Grupele noastre de copii

Grupa toddler
1.7 ani – 2 ani

Grupa Montessori
3-6 ani

Cum dezvoltăm copiii?
  Ne atingem scopul de a dezvolta tinerii de mâine prin utilizarea procesului educațional Montessori.

El este cel care oferă celor mici o dezvoltare armonioasă, într-un mediu dinamic, atractiv în care sunt liberi

                  să își exprime ideile, să devină creativi și să își definească începutul de drum așa cum își doresc și

                               simt fiind ghidați de cadre didactice acreditate în domeniu. 



De ce grădinița Montessori Hand in Hand?
Grădinița Montessori Hand in Hand aduce un suflu nou educației pentru copiii până la 6 ani. 

Ne diferențiem prin:

Singura grădiniță

care îmbină sistemul

tradițional de

învățământ cu

  sistemul Montessori

Atenția la sănătatea
copiilor: asigurăm
un cadru medical

zilnic și parteneriate
cu clinici din
Cluj-Napoca

Grădinița include

activități în

limba germană

Afli zilnic ce

face copilul tău

prin aplicația

noastră internă

Indiferent de
anotimp, includem

activități
recreative zilnice

pentru copiii

Educatorii noștri
sunt pregătiți
la standarde

naționale
și internaționale

Grupuri de joacă și
socializare pentru
grupa de Toodleri

perioada pregătitoare
intrării în comunitate!

Includem în
program ateliere
de muzică ORF

pentru copii
și părinți

Oferim ateliere
de activități pe
care părinții le

pot face
cu copiii acasă

Oferim ateliere

de parenting

pentru părinți

Ludmila Pascal - părinte

„Ca părinte îmi doresc tot ce este mai bun pentru copilul nostru, iar o investiție în educație este una dintre cele mai importante. Grădinița Hand in Hand 
Montessori a fost prima ieșire în colectivitate a fetiței noastre și a fost o experiență foarte plăcută, cu o adaptare ușoară.
Personalul dă dovadă de mult profesionalism, se implică așa cum își dorește fiecare părinte. Un aspect foarte important îl constituie faptul că am 
primit permanent feedback de la educatoare și personalul grădiniței, că am fost ținută la curent cu progresele sau problemele pe care le întâmpină copilul.
Faptul că ies afară aproape în fiecare zi indiferent de vreme este un lucru minunat pentru copii și îmbucurător pentru părinți. Foarte frumoase,
utile și educative sunt activitățile pe care le au în fiecare zi.  Se pune accent și pe disciplină și o bună educație a copiilor, incluzând grijă și atenție în
relațiile cu ceilalți copii. Un mare câștig pentru copil este însușirea limbii germane.                                                                                                    
 Vreau să le urez succes în continuare celor de la Hand in hand și să îi asigur de toată mulțumirea și considerația  mea.”



Pilonii dezvoltării noastre
Am construit Grădinița Montessori pentru părinții conștienți

care înțeleg rolul educației de la vârste fragede. 

„Trebuie să ajutăm copilul să acţioneze singur, să voiască singur, să gândească singur;
aceasta este arta celor ce aspiră să slujească spiritul.”

 
Maria Montessori

Dezvoltarea unui copil
înseamnă pentru noi:

Părinți implicați
în educația
copilului

  Parteneriate
puternice între
          părinte și
              grădinița

Educatori
   aflați în
       continuă
       dezvoltare

COPILUL

     Grădinița
  ca parte din
comunitate

nucleul
proiectului

nostru



 
perspectivă educațională care sprijină dezvoltarea naturală a copiilor, le oferă
abilități și sprijin pentru a-și atinge potențialul maxim în viață.

Cu o puternică bază emoțională, comportamentală și morală, copiii devin învățăcei
motivați, activi și independenți, pregătiți pentru lumea reală.       

Abordarea dezvoltării umane de la naștere până la maturitate a condus la o nouă

Ajută conștient: Ce înseamnă o educație Montessori?
O scurtă istorie

Viziunea Montessori este de a sprijini copiii în dezvoltarea lor naturală, ajutându-i să devină adevărați
agenți ai schimbării în societate, care să creeze o lume dominată de pace și de armonie.

COPILUL MEDIUL DE ÎNVĂȚARE
Inițiază procesul de învățare: el menționează
ce dorește să învețe în ziua respectivă, iar
educatorul se adaptează fiecărui copil 
Dezvoltă capacitățile intelectuale solide
Copilul gândește creativ
Înțelege nevoile celorlalți
Dezvoltă capacitatea de a rezolva, de a
persevera și de a interacționa cu ceilalți, în
orice situație, indiferent de vârstă
Are libertatea de a se implica în propria
experiență de învățare

EDUCATORII  MONTESSORI
Ghidează copiii prin intermediul descoperirilor
Sunt experți în dezvoltarea copilului
Îndrumă copiii spre studiul independent și
spre a-și atinge potențialul unic. 
Susțin copilul pe durata acestui proces.
Relația cu părintele este vitală - părintele
primește informații despre activitatea copilului
prin intermediul platformei Kitgarten–aplicație
primită când intri în comunitate unde se includ
poze de la activitățile zilnice, iar la finalul zilei
primește un raport zilnic realizat de educator

Învățarea se realizează prin intermediul
învățării sociale și emoționale.
Studiul și consolidarea cunoștințelor sunt
calități-cheie ale sistemului Montessori,
Mediul de învățare este unic și atrăgător
pentru fiecare copil 
Învățarea se bazează pe activitatea și pe
independența copilului, având în centru
întotdeauna nevoile copilului.
Ateliere practice personalizate
împreună cu părintele și cadrul didactic 



Ce spun părinții?
„ Mi se pare minunat să pot spune MULȚUMESC unor oameni 

pentru care chiar contează copii noștri! Fetița mea în vârstă de 3 

ani și 4 luni a intrat în septembrie la această grădiniță, iar după 

doar 3 luni cântă în germană cântece și este un copil atât de 

fericit care își dorește dimineața să meargă la grădiniță, lucru 

care la vechea grădiniță unde fusese nu s-a întâmplat!
Plecam spre fosta grădinița zi de zi plângând, dar de aici se face 

ora 17:00 când mă duc să o iau și încă stau și o aștept pentru că nu 

vrea să plece. Pe lângă personalul minunat, coordonatorul 

grădiniței este un om de nota 10 care adoră copiii și încearcă să 

facă tot posibilul ca educația, sănătatea și alimentația lor să fie 

corectă. Aici se face triaj zilnic, știți ce înseamnă asta? O singură 

dată a fost răcită din septembrie! 
Mâncarea este foarte bună și faptul că au gustare shake de 

fructe în loc de desert pentru noi ca părinți ar trebui să spună 

mult!
Mă bucur sincer că am avut șansa să aflu la timp de această 

grădiniță și este un loc unde mulți copii ar trebui să fie!” 

Părinte Adriana P.      



Copilul tău se dezvoltă alături de noi

   În primii ani de viață copilul este marcat 
de o dezvoltare extraordinară din punct 
de vedere fizic și psihologic. De aceea, 
vârstele esențiale pentru dezvoltarea 
copilui, 0-6 ani, necesită o atenție sporită 
din partea părinților.

   Maria Montessori, fondatorul 
sistemului educațional a descoperit că 
până la 6 ani, toți copiii învață natural și 
sunt atrași de mediul înconjurător. De 
aceea, mediul, ghidat de un educator, este 
esențial în dezvoltarea oricărui copil.

Pentru a ne asigura de dezvoltarea copilului ținem cont de o serie de factori:

MENIUL ZILNIC
SĂNĂTATE

Suntem atenți la nevoile copiilor aflați în creștere 
și de aceea, oferim un meniu sănătos care se 
bazează pe o rație zilnică folosind recomandările 
de la Organizația Mondială de Sănătate

3 tipuri de meniuri:
1. Meniu Standard (cu carne)

2. Meniu Vegetarian
3. Meniu ovolacto

Asistent medical zilnic      

Parteneriate medicale

Discounturi

Avem un asistent medical care realizează triajul zilnic 
înainte de intrarea în comunitate a copiilor. 

Pentru a se juca într-un mediu proprice, copiii din cadrul grădiniței au parte de o atenție sporită la igiena mediului înconjurător.

Am construit parteneriate cu cadre medicale: pediatru, 
alergolog, oftalmolog și medici de familie pentru a putea 
acționa prompt în orice situație. 

Oferim și discounturi pentru părinți pentru locuri de 
joacă, cofetării, clinici, magazine de jucării.

Somnul este esențial pentru dezvoltarea 
copiilor, de aceea, integrăm aromaterapie în 
dezvoltarea sănătoasă a copiilor.  

AROMATERAPIE
-uleiuri pentru somn-

Educatorii noștri sunt educați și formați pe 
sistemul Montessori și participă constant la 
cursuri de formare adiționale.  

EDUCATORI PREGĂTIȚI

CURĂȚENIE



Cum arată o zi la Grădinița Montessori Hand in Hand?
Până la 6 ani, toți copiii au un interes natural pentru a învăța și de a explora mediul înconjurător.
De aceea, Maria Montessori a proiectat un mediu de joacă care este pus la dispoziția copilului.

Cum se întâmplă practic educația Montessori zilnic?

Orar Activitate
08:00-08:30

08:30-09:00

09:00-10:30

10:30-10:45

10:45-12:15

12:15-12:45

12:45-15:00

15:30-17:00

17:00

Copiii sunt lăsați la grădinița noastră.

Micul dejun personalizat pentru fiecare copil în parte ținând cont de cele 3 meniuri: standard, vegetarian și ovolacto. 

Copiii realizează activități fizice în cerc, urmând ca ulterior fiecare copil să își aleagă activitatea pe care o dorește.
Educatorul ghidează procesul de învățare pentru fiecare copil în parte. 
De la 3 ani, activitatea se realizează în limba germană pentru ca aceștia să înceapă să dobândească cunoștințe în această limbă. 

Gustarea de fructe de dimineață.

Activitate de recreere în aer liber
Această activitate este obligatorie pentru toți copiii indiferent de anotimp pentru întărirea imunității, esențială. 
În funcție de vreme, copiii pot petrece 30 minute sau 1 oră în aer liber, acestea fiind și recomandările OMS
(Organizația Mondiale de Sănătate). 

Prânzul

Somn

Activități alternative bazate pe atelierele noastre

Copiii sunt preluați de către părinți din incinta grădiniței noastre. 
Părintele primește raportul zilnic prin aplicația de pe telefon Kitgarten cu privire la activitatea copilului în ziua respectivă.

*Programul poate suferi modificări în ceea ce privește orarul exact, deoarece pe parcursul anului realizăm o serie de activități la
Alegria, un loc de joacă special amenajat pentru copii. 



Te informăm zilnic despre ceea ce face copilul tău
Comunicarea cu părinții este factorul cheie pentru noi, de aceea, am construit un sistem prin care părintele

este informat zilnic despre activitatea copilului. 

Ce facem pentru a-ți oferi siguranța că totul este bine cu copilul tău?

Setăm nevoile împreună

Raport trimestrial

Atenți la dezvoltarea emoțională

Întâlniri lunare cu părinții

Aplicația Kitgarten și raportul zilnic
Încă de la prima întâlnire, setăm nevoile și așteptările voastre, dar și a 
copiilor pentru a realiza o educare conștientă.

Pentru a înțelege mai bine evoluția copilului tău, îți oferim un raport 
trimestrial care include detalii legate de dezvoltarea fizică și 
emoțională a copilului.

Pentru a înțelege mai bine evoluția copilului tău, îți oferim un raport 
trimestrial care include detalii legate de dezvoltarea fizică și 
emoțională a copilului.

Realizăm o întâlnire lunară obligatorie cu părinții pentru a discuta 
nevoi și aspectele legate de dezvoltarea copiilor. 

Prin intermediul aplicației, primești zilnic pe telefon:

raport zilnic realizat de educator despre activitatea fiecărui copil:
câte ore a dormit, ce activități s-a jucat, curiozități noi etc. 

poze de la activitățile zilnice



Apreciere, respect, prietenie, onestitate și competențe
acestea sunt valorile după care ne ghidăm în dezvoltarea Grădiniței Montessori Hand in Hand. 

Programul nostru integrează toți pilonii esențiali pentru dezvoltarea copiilor

Ateliere de dezvoltare
a motricității

Ateliere de povești

Ateliere recreative și practice
în aer liber

Ateliere muzicale opționale
Kindermusik

Seri tematice cu povești și
jocuri de rol

Ateliere pentru grupa toddler
și activități pe care le poți face

acasă cu copilul de la 3 ani în sus

Activități caritabile și de voluntariat

Ateliere de aromaterapie
pentru părinți

Summer/Winter Camp
cu atelier de parenting

Ateliere medicale

Copiii
-ateliere săptămânale-

Părinții alături de copii Părinții

* Toate activitatățile se realizează pe bază de înscriere în prealabil

Activitățile alternative ale Grădiniței Montessori Hand in Hand

Summer/Winter Camp
unde vei participa la diverse activități în

afara grădiniței, pe tematici alese în
funcție de temele din curricula



Cum colaborăm pentru dezvoltarea copilului tău?

Știm ce înseamnă educația unui copil și toate gândurile care vin cu primii
ani de viață. Tocmai de aceea, ne dorim să ne cunoaștem și să înțelegem
mai bine nevoile tale ca părinte, precum și nevoile copilului tău. 
                                Confirmarea locului se întâmplă acum. 

Pasul 3:  Alegem programul potrivit

Program scurt:

Orar:

Luni–Vineri 8.00 – 12.30

Pasul 1:
Vizionarea grădiniței

Pasul 2: Discutăm nevoile și așteptările tale

Program lung:

Orar:

Luni – Vineri 8.00 – 17.00

Taxa lunară include:
programul educațional

atelierele din timpul programului
gustare de fructe

Taxa lunară include:
programul educațional

atelierele din timpul programului
gustare de fructe



Procedură de înscriere:
1. Completarea formularului de înscriere, disponibil pe site-ul oficial www.handinhand.online

2. Scanarea formularului de înscriere și trimiterea lui pe următoarea adresă de
    e-mail: inscrieri@handinhand.online, împreună cu dovada plății prin OP a taxei de 
înscriere*

3. Primirea pe mail a listei cu actele necesare pentru înscriere

4. Trimiterea actelor necesare pentru înscriere pe e-mail sau depunerea lor la sediul grădiniței

5. Semnarea contractului

Pasul 4:  Înscrierea copilului

Alte taxe:
Taxă înscriere: 350 Lei (taxa se achită o singură dată, la înscrierea în program)

Contracost vă putem oferi: 
 pachet de limbi străine (limba germană, limba engleză)

 ateliere muzicale opționale Kindermusik
catering

* Taxa de înscriere se achită prin OP o singură dată și se confirmă
prin dovada de plată în termen de 72 ore din momentul confirmării locului.



Pasul 5:  Te adăugăm în comunitate 

În această etapă, îți oferim acces în comunitatea de pe aplicația Kitgarten.

Pasul 6:  Intrarea în comunitate a copilului și perioada de adaptare

Copilul întră în comunitate în această etapă fiind alocate maxim 3 zile pentru părinții
care doresc să stea c

 
u copiii în perioada de adaptare. 

Ești informat zilnic de activitatea copilului tău prin aplicația Kitgarten, raportul zilnic
și lunar, precum și ședințele lunare realizare la sediul grădiniței noastre. 

Pasul 7:  Alături de copilul tău



Suntem alături de tine pentru orice întrebare legată de copilul tău.
 Contactează-ne acum pentru orice informație!

Centru Montessori Hand in Hand
0749 016 466

office@handinhand.online
www.handinhand.online

Ne găsești pe:
Voltaire, nr 3, Cluj-Napoca, Cluj

Contact
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