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concept unic de multiculturalitate

educație cu blândețe și comunitate

De ce sa alegeti Scoala Montessano?
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Ne propunem să oferim o soluţie fiabilă părinţilor care caută o educaţie armonioasă, 
interdisciplinară, aplicată, motivatoare, unde copilul să fie fericit şi totodată o educaţie
care să asigure obţinerea de performanţe şcolare si adaptarea cu succes în gimnaziu.

Asigurăm  un  program  educaţional bazat  pe  curriculumul  național  și  principiile 
pedagogiei  Montessori.

Copiii pornesc în călătoria descoperirii ariilor curriculare ( Limbaj, Matematică, Științe, 
Istorie, Geografie, Lectură și liniște, Arta ) cu  Marile  Povești  Montessoriene:  Istoria Istorie, Geografie, Lectură și liniște, Arta ) cu  Marile  Povești  Montessoriene:  Istoria 
apariției vieții, Dumnezeu care nu are mâini, Istoria apariției omului, Istoria scrisului, a 
geometriei ș.a. care au rolul de a le stimula imaginația, creativitatea dar și motivația de
a învăța. Pas cu  pas, copilul  școlar contribuie direct la  dezvoltarea și  construcția lui 
interioară, lucrează la găsirea conexiunilor și rațiunilor între lucruri. 

Învățarea se face pornind de la concret la abstract, folosind materialele Montessori 
pentru explicarea concretă a noțiunilor de matematică sau de limbaj, cum ar fi cifrele, 
operaoperațiile matematice, părțile de vorbire sau formarea propozițiilor. 

Materiile din curiculumul național sunt abordate inovativ și îmbogățite prin lucru 
experimental, prin învățare "pe teren" în excursii sau vizite în afara școlii, prin proiecte 
de echipă sau individuale și prin ore interactive, în cadrul cărora folosim tehnici 
împrumutate din lumea teatrului, transpunerea textelor studiate în benzi desenate sau 
chiar construirea de mini catapulte pentru a studia războaiele din epoca medievală.

Curriculum national prin metoda Montesano,



Educația Multi-culturală Montessano are ca obiectiv cognitiv dobândirea de către 
copii de cunoştinţe despre propria ţară, precum şi despre ţările şi popoarele lumii 
prin intermediul experienţelor multiculturale, iar ca valori toleranţa, non-discriminarea 
şi respectul pentru diversitate şi istorie.
 
Proiectele de multiculturalitate îmbogățesc programul educațional prevăzut in 
curriculum nacurriculum național,fiind incluse în programul standard Montessano. Copiii studiază 
pluri-disciplinar epocile istorice, din antichitate până în prezent prin literatura, muzica, 
arta, invențiile şi spiritualitatea specifice fiecărei epoci.

Educatie multiculturala
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Educația  pentru  Sănătate  Montessano  are  ca  obiectiv 
dezvoltarea  unui copil  sănătos, echilibrat  fizic  si  energetic, 
inteligent emoțional si social, apropiat de natură și angajat să 
promoveze dezvoltarea durabilă.
Ce oferim:
- meniu organic gatit in bucataria proprie şi politică de nutriţie 
de excepţie; materii prime bio, integrale, fără zahăr, procedee de excepţie; materii prime bio, integrale, fără zahăr, procedee 
sănătoase de preparare, torturi aniversare sănătoase 
- cursul “Educaţie bazată pe valori” - fiecare lună este dedicată
studierii și experimentării unei valori universale (de ex. respectul,
 recunoștința, curajul), ca bază a unei vieți fericite.
- educaţie sustenabila: prevenirea risipei și consumerismulului, 
gestionarea cu responsabilitate a resursele de orice fel, 
generând cât mai pugenerând cât mai puține deșeuri, reciclând, eco-responsabilități 

alocate copiilor (grădina organică, hrănitoarele de păsări)
- mindfulness ca practică permanentă a școlii, de trăire în prezent, întărire a minții 
pentru a face fata tentațiilor, conectare cu sinele și propriul univers, de liniștire și 
îmbunătățire a calității vieții.
- cursul de Educație fizică / Multisport și mişcare în aer liber zilnic.
- înscrierea opțională in Organizația Cercetașii României - Unitatea Scout 
Montessano, care desfășoară prin liderii adulMontessano, care desfășoară prin liderii adulți voluntari activități specifice, urmărind
cultivarea dragostei pentru natură, educația ecologică și implicarea socială.
 

Educatie pentru sanatate si Scoala Verde
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Comunitate si comunicare 
cu parintii

Comunicarea cu părinții se face prin:

 -  platforma de management educațional Kinderpedia - zilnic
 -  întâlnire cu toți părinții la inceputul anului, lecții deschise la finalul semestrului I, 
întâlnire la finalul anului pentru feedback de la profesorii colaboratori
 - întâlniri bilaterale părinte - învățătoare de două ori/an, precum și la solicitarea 
cadrelor didactice sau a părinților; 
-  întâlniri bilaterale părinte- psiholog-  întâlniri bilaterale părinte- psiholog
 - corespondenţa prin e-mail / telefonic cu biroul administrativ

Activitățile și evenimentele comunității

- evenimentele comunității de școală: Serata de Crăciun și  Festivitatea de final de an 
școlar
 - anual se organizează ateliere pe diferite teme de interes (parenting, Montessori, gătit 
sănătos, mindfulness), 
- copiii participă în fiecare an la acțiuni în aer liber, drumeții și tabere organizate în 
cadrul Unităcadrul Unității Scout Montessano
 - părinții pot particpa ca voluntari în acțiuni organizate prin Unitatea Scout Montessano
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Programul educaţional de bază este susţinut de echipa pedagogică a Montessano: 
profesori pentru învățământ primar cu pregătire pedagogică, studii superioare, 
experiență în domeniu, cursuri de formare în metoda Montessori

Cursurile:  Limba Engleză,  Artă,  Muzică,  Dezvoltare  personală,  Educație fizică,  Benzi 
desenate, Istoria Religiilor sunt susținute de  profesori de specialitate.colaboratori.
Întreaga echipă pedagogică, de  sănătate, administrativă  este instruită în  principiile  
Montessori şi  de sănătate ale organizaţiei.Montessori şi  de sănătate ale organizaţiei.

Sediu
Ne desfășurăm activitatea într-o clădire interbelică complet renovată și adaptată nevoilor 
copiilor.

Echipa pedagogica
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Oferta financiara

 Informații actualizate in luna ianuarie 2022. Școala iși rezervă dreptul de a actualiza oferta de cursuri funcție de evalu-
area periodică, obiectivele urmărite si colaborarile cu furnizorii. 
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Variante program:          PN 8:00 - 16:00 - 40,750 ron/an
                                          PL 8:00 - 17:30 - 43,750 ron/an

Taxa include: 
- cursurile din curriculum național îmbogățite conform conceptului educațional 
Montessano, precum și proiecte de multiculturalitate, experimente și proiecte tipice
Montessori, curs benzi desenate, ore suplimentare de limba engleză
- studiu individual (aprofundare și teme)- studiu individual (aprofundare și teme)
- taxa de masă - meniu organic, 3 mese/zi

Taxa de școlarizare se poate achita anual sau in 5 rate.

Alte taxe:
- taxa administrativă de întreținere: 1000 ron/an la reînscriere și respectiv 1500 ron/an
 la prima înscriere. 
- pachetul de uniforme si pachetul de manuale si rechizite se achită separat. Aceste 
costuri vor fi comunicate în cursul verii în cadrul Manualului părincosturi vor fi comunicate în cursul verii în cadrul Manualului părinților.

Școala Montessano respectă structura anului școlar aprobată de Ministerul Educației. 
Școala nu va fi deschisă pentru elevi pe perioada vacanțelor școlare. Pe perioada 
verii, în condițiile  întrunirii  unui număr minim de  cereri, se  poate organiza Școala de 
Vară.



                
Perioada înscrieri pentru anul școlar 2022-2023: ianuarie - martie 2022

Etape în vederea înscrierii:
- prezentarea ofertei educaționale
- interviu cu familia și copilul
- semnarea contractului de educație și plata taxei de înscriere și a primei rate.

ConContact: 
marketing@montessano.ro
0724 919 711

Procedura de înscriere

montessori sănătate

Şcoală primară


