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Viziune:

Școala Conștientă și Progresivă

Oferta educațională 2020 – 2021

MISIUNE
Școala Primara “Echilibria Montessori Education” își propune să fie un factor de progres pentru
comunitate, prin furnizarea unei educaţii de calitate, flexibile, care sa tina pasul cu ritmul alert in
care se schimba lumea, respectând nevoile şi particularităţile copiilor.

Valori:
-

Respectul, grija și aprecierea față de oameni
Dezvoltarea unei relații active și armonioase a copiilor cu mediul care îi înconjoară și
comunitatea din care fac parte, pentru a le cunoaște, a le înțelege, a le dezvolta și proteja
Dezvoltarea unei personalitati umane unice, a unui ideal de om responsabil social,
creativ, independent si liber in adevaratul sens al cuvantului.
Prin
cadre didactice bine pregătite şi dedicate celor mici
mediu cald şi atractiv pentru copii
educatie care respecta demnitatea copiilor si este
orientata spre dezvoltarea autonomiei, responsabilității si
inițiativei in ceea ce privește propriile nevoi, ca bază a
încrederii în forțele proprii.
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Nivel Preșcolar
Grădiniță "Echilibria - Montessori Education" funcționează în anul școlar 2020-2021 cu două
grupe pentru nivel preșcolar (3-6 ani) și o grupă de adaptare.
Școala Primară Echilibria - Montessori Education oferă:



















Educatori cu pregătire Montessori Internațională – standard AMI;
Materiale didactice în întregime originale – Nienhuis Montessori (confecționate după
schițele originale ale Mariei și Mario Montessori, care respectă toate normele cu
maximă precizie);
Activități educaționale conform Curriculumului Internațional Montessori acceptat și de
către Ministerului Educației;
Expunere constantă la limba Engleză, (fie cu asistent vorbitor de limba Engleză, fie cu
profesor de Engleză);
Profesor MultiSport;
Întâlniri individuale între familie și grădiniță – minim 2 pe an școlar;
Perioade de observare a clasei de către fiecare părinte (primăvara);
Psiholog în instituție pentru observarea copiilor, consilierea educatorilor și a părinților;
Medic școlar
Observări pertinente asupra dezvoltării neuro-motorii corecte din punct de vedere al
vârstei cronologice a copilului și de asemenea, sugestii de calitate pentru o eventuală
corectare a lor la această vârstă de aur a dezvoltării copilului. Suntem prima școală din
România care are know - how certificat de Institutul de Psihologie Neuro Fiziologică UK.
Hrană de calitate cu ingrediente în mare măsură organice, preparată în bucătăria
proprie (mic dejun, prânz, 2 gustări). Din categoria hranei de proveniență animală se
oferă doar lactate de capra.
Curriculum de Artă și Muzică – extins și cu alte activități decât cele standard;
Activități extracurriculare (16:00 – 18:00) Vom oferi ca opțiuni extrașcolare numai
activități cum ar fi ateliere de pictura și echilibrare prin mișcare care nu se pot face în
timpul de lucru de după amiază și pe care numai unii copii le doresc.
Activități extrașcolare – ocazional vor fi organizate spectacole de teatru pentru copii, pe
teme educative, în incinta grădiniței, precum și excursii tematice sau vizite la obiective
de interes pentru copii, adecvate vârstei (grădina zoologică, grădina botanică, ferma
animalelor etc.). Excursiile și vizitele vor avea un tarif unic separat;
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Nivel Primar
Școala Primară "Echilibria - Montessori Education" funcționează în anul școlar 2020-2021 cu 2
clase pentru elevi între 6 și 9 ani și o clasă 9-12 ani.
Școala Primară Echilibria - Montessori Education oferă:






















Învățători cu pregătire Montessori Internațională – standard AMI;
Materiale didactice în întregime originale – Nienhuis Montessori (confecționate după
schițele originale ale Mariei și Mario Montessori, care respectă toate normele cu
maximă precizie);
Activități educaționale conform Curriculumului Internațional Montessori acceptat și de
Ministerului Educației;
Profesor de Engleză permanent in clasa;
Profesor Sport;
Profesor Religie Ortodoxă (numai pentru cine optează);
Rapoarte de evaluare a elevului care se vor discuta regulat cu părinții;
Perioade de observare a clasei de către fiecare părinte (pentru copiii inscrisi in anul 1)
Psiholog în instituție pentru observarea copiilor, consilierea învățătorilor și a părinților;
Observări pertinente asupra dezvoltării neuro-motorii corecte din punct de vedere al
vârstei cronologice a copilului și de asemenea, sugestii de calitate pentru o eventuală
corectare a lor la această vârstă de aur a dezvoltării copilului. Suntem prima școală din
România care are know - how certificat de Institutul de Psihologie Neuro Fiziologică UK
Materiale didactice pentru tot parcursul anului și rechizitele necesare.
Program „International Culture Exchange” – vorbitori nativi din afara tarii ce
impartasesc copiilor din experienta si cultura lor
Seri Montessori pentru părinți (cu sau fără elevi) pentru cunoașterea mai bună a clasei
și/sau a curriculumului;
Hrană de calitate cu ingrediente în mare măsură organice, preparate în bucătăria
proprie (mic dejun, prânz, 2 gustări). Din categoria hranei de proveniență animală se
oferă doar lactate de capra.
Ieșiri în grupuri mici de copii în afară școlii la muzeu, grădina botanică, zoologică, etc.
pentru proiectele inițiate în clasa și continuate în afara clasei.
Activități extrașcolare: excursii, tabere tematice, activități în parteneriat cu furnizori de
educație pentru copii de tip asociații, ONG, evenimente științifice sau culturale etc.
Activitățile extrașcolare implică de regulă costuri specifice, care se achită separat;
Activități extracurriculare între 16:00 și 18:00 (tarif unic separat);

Activitățile din programul Extracurricular pot cuprinde: Artă și Muzică, Șah, Echilibrare prin
Mișcare, Teatru, Dezvoltare persoanală, Ritm și Dans, Activități aer liber, Jocuri de societate,
Mestesugarit, Grădinărit, etc., în conformitate cu opțiunile părinților.
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