
Oferta educaţională 

“ Omul atunci oferă cu adevărat, când îşi oferă munca lui, sufletul lui, spiritul lui. Şi această 

ofertă mare a întregului nostru sine, îmbogăƫeşte pretutindeni atât pe cel ce oferă, cât pe 

întrega comunitate.” 

                                                                              (Anatol France) 

Grădinița noastră prin încercarea de a umple golurile din învățământ, dorește  

să rezolve eventualele probleme cu care se confruntă atât părinții copiilor preșcolari 

cât și al elevilor din ciclul primar. Programele noastre se conformează cu așteptările 

copiilor și ale părinților . Majoritatea activităƫilor le desfăşurăm în mijlocul naturii, 

pentru a le oferi copiilor apropierea de mediul natural, într-un oraş atât de 

aglomerat. Orarul zilnic al copiilor este prescris în aşa fel, încât joaca şi mişcarea să 

fie în echilibru cu alte activități prevăzute de curriculum preșcolar. 

Oferim oportunitatea, ca în timpul activităƫilor copiii să îşi îmbogăƫească 

cunoştiinƫele, să trăiască sentimentul propriei descoperiri.  Una dintre priorităƫile 

noastre ca aceşti copii, care frecventează grădiniƫa noastră să îşi 

dobândească abilitatea de observare, cu ajutorul căreia să dezvolte capacitatea de a 

gândi şi de a acţiona independent. În grădiniƫa noastră valorile tradiƫionale omeneşti 

şi valorile specifice ale copilului se îmbină într-un mediu sigur şi primitor. Copiii din 

grădiniƫa noastră vor învăƫa să îşi accepte semenele exact aşa cum e el. Atuul nostru 

este că activităţile se desfăşoară  în grupe cu un număr mic de copii, într-un cadru 

mai restrâns, familiar. Există 3 grupe preșcolare cu care fucnționăm. Convingerea 

noastră este că doar în colaborare cu părinƫii se poate ajunge la educarea unui copil 

cu adevărat fericit, interesat, echilibrat, deschis spre lumea ce îl înconjoară. 

Activităţi opţionale: engleză, kinetoterapie 

           Activităƫi facultative în funcţie de cerinţe, precum: înot, balet, schi, germană, 

fizioterapie. Copiii, care nu vorbesc limba maghiară, vor putea fii înscrişi în activităƫi 



de dezvoltare individuală în limba maghiară. Totodată, ƫinem şi meditaţii la limba 

română pentru copii care provin dintr-un mediu izolat. 

Activităţi extracurriculare 

Plimbări şi activităţi recreative în aer liber; 

Vizite  tematice la fabrici,muzee,teatre,expoziţii,grădina botanică,gradină zoologică, 

Ferma animalelor,salina,circ,etc; 

Activităţi de după masă pentru comunitatea preşcolară din Cluj: Sărbătoarea 

recoltei, Marşul felinarelor de Sf. Martin, activităţi de pregătire în Advent, Paşte 

Organizarea de serbări şcolare cu diferite ocazii: Crăciun, Carnaval, Ziua Mamei, 

Ziua Tatei, Sărbători pascale, 1 Iunie, Sfârsit de an şcolar; 

Excursii şi tabere şcolare de vară şi intersemestriale; 

Participări la festivale, evenimente cultural-artistice, sportive, ecologice organizate în 

oraş. 

Activităţi de informare a părinţilor şi comunităţii locale cu privire la performanţele 

grădiniţelor : expoziţii foto-documentare,pliante, albume, CD-romuri, site-uri şi 

bloguri, materiale video, emisiuni radio şi TV. 

  

Oferta educatională mai cuprinde: 

• Rechizite şi materiale didactice naturale, necesare desfaşurării procesului instructiv-

educativ; 

• Activități de recreere în salina amplasată în clădire 

• Personal didactic calificat 

• Supraveghere şi control permanent; 

• Asistenţă medicală permanentă; 

• Psihopedagog, logoped, kinetoterapeut 

• Studenţi universitari, voluntari  

. 

 


