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CAPITOLUL I 

DIAGNOZA 
 

Argument 

 

Asociația Lumea Piticilor J&N a inițiat trei proiecte de educație Montessori în 

România, fiecare venind ca o continuare firească a etapei anterioare: 

- Grădinița Monterra cu program normal și prelungit, cuprinzând 3 comunități 

Montessori 3-6 ani, autorizată prin OMEN nr 5485/2013 

- Școala Primară Monterra, nivel primar I, cuprinzând două comunități Montessori 

6-9 ani in 2019, autorizată prin OMEN nr 4706/2014 

- Școala Primară Monterra, nivel primar II, cuprinzând o comunitate Montessori 

9-12 ani, autorizată prin OMEN nr 4623/17.08.2017 

Monterra este un proiect de suflet al fondatorilor, născut din dorința de a aduce o 

contribuție concretă la crearea unei lumi mai bune și de a contribui direct la crearea unui 

mediu educațional în care Copilul este în centru și primește hrana de care are nevoie 

pentru a crește echilibrat și în armonie.  

Asociația Lumea Piticilor J&N, persoana juridică inițiatoare are 3 membrii fondatori, 

implicati activ, trup și suflet în dezvoltarea proiectului de educație. 

Anca Trifu, Președinte al Asociației și Director Administrativ al Școlii este implicată 

de peste 9 ani în dezvoltarea educației Montessori în România. Anca este membru fondator 

și Președinte al ADEMR – Asociația pentru Dezvoltarea Educației Montessori în România, 

singura asociație din România afiliată AMI – asociație fondată chiar de Maria Montessori în 

anul 1929 pentru a-i duce mai departe munca. De asemenea, Anca este membru fondator 

MIB – Montessori Institute of Bucharest, singura instituție din România care organizează 

cursuri cu diploma AMI pe orizontul 0-3 ani și 3-6 ani. Anca a parcurs masterul în 

Management educațional și organizații școlare din cadrul Facultatatii de Psihologie și 

Stiințele Educatiei si a parcurs primele 2 module din cadrul cursului AMI 0-3 ani la MIB, 

București, România. A participat la numeroase seminarii ESPERE pe tema relația adult-

copil și a comunicării relaționale, seminarii susținute de Aleth Naquet și Claudia Jimeno și 

a parcurs de asemenea primele 2 module din formarea de Traineri ESPERE alături de 

formatoarea Aleth Naquet. Anca a scris numeroase articole de promovare a pedagogiei 

Montessori (apărute pe blog-ul Monterra, www.aicicrescmontessori.ro) și a participat la 

interviuri, conferințe și numeroase evenimente locale, naționale și internaționale de 

diseminare a pedaogiei Montessori (colaborarea cu ItsyBitsy, organizarea de conferințe 

Montessori naționale alături de MIB și ADEMR, seminarii Montessori StartUp pentru 

http://www.aicicrescmontessori.ro/
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fondatorii de grădinițe Montessori, conferința internațională Montessori la Praga 2016). 

Anca a fost speaker la evenimentele de lansare a cărților Mariei Montessori în limba română 

la târgul de carte Gaudeamus (“Taina Copilăriei” și  „De la copilărie la adolescență”). Școala 

Monterra a fost de asemenea partener principal în promovarea la București a filmului 

“Urmează Copilul: Copilul e Maestrul”. De asemenea, Anca a participat activ la elaborarea 

Regulamentului Montessori in Romania, in parteneriat cu alte școli Montessori și l-a depus 

la CNAE în anul 2016 din partea alternativei Montessori în România. A creat fișe de post 

particularizate pentru asistenții de educatori Montessori, ca anexă la regulament. 

Ramona Oros, membru în Consiliul Director al Asociației, consilier școlar în cadrul 

Școlii Monterra. Licențiată în Matematica (Universitatea București, 1998), Finanțe (ASE, 

2001) si Psihologie (Universitatea București, 2014). Absolventă a programului de master 

MBA Româno-Canadian în 2004. Diplomă de licență în psihologie cu tema Filosofia 

Montessori si dovezi ale validării sale științifice (2014), în cadrul căreia a elaborat un 

instrument științific: un chestionar cu scopul de a determina: 1. în ce măsură părinții din 

Montessori aderă la principiile Montessori, 2.dacă există o relație între stilul parental și 

măsura în care părinții aderă la principiile Montessori și 3. dacă există diferențe între 

stilurile parentale și măsura în care se aderă la principiile Montessori, între părinții din 

Montessori față de părinții din afara Montessori. Formare în psihoterapie, școala de analiză 

tranzacțională -program derulat în perioada 2011-2013. Psihoterapeut sub supervizare 

atestat de Consiliul psihologilor din România. Calificare ca și profesor de yoga pentru copii 

în cadrul unei formări internaționale(2016). Facilitator in programul de educatie parentala 

Circle of Security (2016). Colaborator pe teme de educație parentală cu radio-ul pentru 

familie și copii Itsy-Bitsy din 2015. Partener oficial în campania 1 iunie - zi liberă, prin 

intermediul căreia s-a urmărit sensibilizarea opiniei publice cu privire la importanța 

petrecerii de timp de calitate în familie, cu copiii. În urma acestei campanii ziua copilului - 

1 iunie- a devenit sărbătoare națională (2016). Participant constant la programe și ateliere 

de dezvoltare profesională, în cadrul programului personal de perfecționare continua. A 

creat și desfășurat un program de educație sexuală pentru părinți și pentru copii la Școala 

Monterra. Mai multe articole publicate pe site-uri online și interviuri, online sau televizate, 

pe teme legate de educația Montessori sau/și creșterea și dezvoltarea copiilor. Contributor 

pe blog-ul Școlii Monterra www.aicicrescmontessori.ro. În curs de certificare ca profesor 

Montessori 6-12 ani în cadrul programului de formare Duhovka Montessori Teacher 

Training Program, certificat AMS, desfășurat în Praga, Cehia. 

Alin Oros, membru în Consiliul Director al Asociației, director financiar. Licențiat în 

Finanțe (1998). Experiență extensivă în domeniul bancar, activitatea de creditare și 

finanțare pentru persoane fizice și companii. Experiență managerială semnificativă, în 

gestionare de echipe mari  ca și în proiectarea, urmărirea și îmbunătățirea fluxurilor 
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operaționale. Management financiar performant și dezvoltare de instrumente de previziune 

si raportare a lichidităților 
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Grădinița Monterra s-a născut și pentru a împlini nevoile de educație ale celor doi 

băieți din cele două familii fondatoare – Ștefan Trifu  și Ștefan Oros, amândoi având în jur 

de 2,5 ani la acel moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montessori este una dintre cele 6 alternative educaționale recunoscute la acest 

moment în România, alături de: Waldorf, Step-by-Step, Jena, Freinet și Pedagogia 

Curativă.  

Angeline Lillard (doctorand în Psihologie la Stanford University) și-a propus să 

verifice dacă metoda Montessori, înființată acum 100 de ani, corespunde încă cerințelor, 

conceptelor și mai ales cercetărilor științifice actuale. Concluzia ei este că Montessori este 

un model pedagogic valid, abordarea holistică a educației copilului propusă de aceasta 

fiind impresionantă și inovativă chiar și în prezent. În cartea sa Montessori: The Science 

behind the Genius ea demonstrează cum cele opt principii pe care le-a identificat ca 

aflându-se la baza acestei pedagogii sunt validate direct și indirect de cercetările moderne. 

Cele 8 principii sunt: 

 

1.Mișcarea liberă stimulează cunoașterea 

2010: 

- 5 copii 
- 2 angajati 
- 1 grupa de copii 

2020: 

- Peste 140 de copii 
- Peste 40 de angajati 
- 2 sedii 
- 2 grupe de creșă, 3 grupe de grădiniță, 

3 grupe de școală 
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2.Libertatea de alegere 

3.Educația conform propriului interes 

4.Mediu lipsit de recompense 

5.Învățarea copiilor unul de la celălalt 

6. Învățarea într-un context relevant 

Câteva exemple de studii și rezultatele lor: 

▪ două grupuri de copii de 10 ani au fost implicate în învățarea unui nou program 

pe computer. Primul grup a avut parte de învățarea abstractă (de exemplu aveau 

de selectat 5 cercuri) iar cel de-al doilea de un context personalizat (în cazul lor 

cercurile erau ”insule cu comori”). Rezultatele au indicat că elevii care au 

beneficiat de un context personalizat au avut o rată mai mare de succes (Parker 

și Lepper, 1992) 

▪ ”sarcina celor 3 munți” (un studiu realizat de Piaget în care copiilor li se arăta o 

imagine în care o păpușă era mutată pe rând într-un peisaj format din trei munți 

și erau rugați să spună ce vede păpușa în acel moment) a fost reluată folosind 

obiecte mult mai familiare copiilor (un personaj de animație cunoscut și jucării de 

plastic în formă de barcă, lac și casă). După aceste modificări procentul de reușită 

a crescut de la 40% la 80% – în studiul anterior copiii nu reușeau să spună ce 

vede păpușa, de obicei se încurcau și spuneau ce văd ei (Helen Borke, 1975) 

7. Anumite forme de interacțiune adult-copil sunt mai eficiente în educație 

Studiile recente privitor la dezvoltarea social-emoțională susțin abordarea Montessori în 

ceea ce privește sistemul social al clasei și relația adult-copil: bazată pe încredere și 

oferind copilului un sentiment de siguranță, relația cu educatorul fiind una caldă și 

apropiată. 

Câteva exemple de studii și rezultatele lor: 

▪ atunci când cadrul didactic își privește copiii pozitiv și consideră că sunt capabil să 

facă ce își propun, având așteptări mari de la ei, copiii au reușite mai bune, 

colaborează cu colegii, sunt responsabili și sunt orientați mai degrabă spre 

acumularea de cunoștințe decât spre acumularea de note (Wentzel, 2002) 

▪ o teorie propune împărțirea oamenilor în două tipuri de bază, în funcție de modul 

în care răspund provocărilor (cei care consideră greșelile o oportunitate de a 

învăța și cei care le pivesc ca pe un defect, un eșec personal care îi pune într-o 

lumină proastă). Se face o asociere a acestori două tipologii cu două tipuri de a 

aborda conceptul de inteligență (fixă sau maleabilă). Cei care consideră 

inteligența ca fiind ceva fix vor opta pentru sarcini care să le arate inteligența iar 

cei care o consideră ceva maleabil vor alege sarcini care îi ajută să evolueze, să 

își îmbogățească cunoștințele (Dweck, 1999) 

▪ în cadrul unui studiu o serie de copii au primit laude fie pentru eforturile depuse 

fie pentru inteligența lor.  92% dintre cei care au primit laude pentru efortul 

depus au ales în continuare probleme care să îi ajute să evolueze, doar 8% dintre 

cei lăudați pentru inteligență făcând acest lucru – marea majoritate au optat 

pentru probleme ușoare care să îi pună într-o lumină bună (Dweck, 1998) 

https://aicicrescmontessori.ro/blog/8-principii-montessori-validate-stiintific-ii/aicicrescmontessori.ro/blog/despre-pedepse-si-recompense/
http://aicicrescmontessori.ro/blog/responsabilitatea-sociala-in-mediul-montessori/
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8. Ordine exterioară pentru a dobândi ordinea interioară 

Câteva exemple de studii și rezultatele lor: 

▪ o serie de părinți având copii de 4 ani au completat un chesionar despre rutina 

familiei (ora mesei, desfășurarea zilelor libere, tradiții etc.) iar după patru ani 

informațiile au corelate cu performanța școlară a copiilor, observându-se o 

legătură directă în special  între predictibilitatea rutinelor din familie și 

performanța la matematică (Fiese și Kline, 1993) 

▪ un alt studiu a subliniat conexiunea dintre rutina legată de ora de masă și somn și 

participarea la clasă, interesul și cooperarea: cu cât primele erau mai regulate cu 

atât copii erau mai activi la clasă, interesați și cooperanți (Keltner, 1990) 

 

 
 

Ramona Oros, fondator Monterra dezbate în lucrarea sa de licență importanța funcțiilor 

executive și modul în care sunt ele adresate în pedagogia Montessori. În cartea sa “Mind 

în the making: the seven essential life skills every child needs”, publicata la 

HarperCollinsPublishers in 2010, Ellen Galinsky trece în revistă o serie de studii despre 

copii, inclusiv despre bebeluşi, care susţin viziunea autoarei asupra abilitaţilor 

fundamentale necesare copiilor pentru a deveni adulţi echilibraţi şi fericiţi. 

Cele şapte abilități sunt: 

– concentrare și control 

– înțelegerea perspectivei celorlalți 

– comunicare 

– capacitatea de a face conexiuni 

– gândirea critică 

– capacitatea de a da curs provocărilor, în sens pozitiv de a-ți testa limitele 

– motivația intrinsecă de a învăța 

Ellen Galinsky considera că aceste abilităţi au următoarele lucruri în comun: 

– nu sunt importante doar pentru copiii, ci în aceeaşi măsură şi pentru adulţi 

– pentru a fi dezvoltate nu e nevoie de programe, materiale, echipamente scumpe sau 

sofisticate; există modalităţi simple care se pot aplica zilnic 

–  nu este niciodată prea târziu ca copiii să fie ajutaţi să îşi dezvolte aceste abilităţi, 

indiferent de vârstă 

Toate aceste abilităţi identificate ca fiind “esenţiale pentru viaţă”, pe baza cercetărilor 

proprii privind abilităţile necesare adulţilor în contextul vieţii moderne şi pe baza 

http://aicicrescmontessori.ro/blog/ordinea-in-montessori/
http://www.aicicrescmontessori.ro/blog/exersarea-abilitatii-de-concentrare-si-control/
http://www.aicicrescmontessori.ro/blog/exersarea-abilitatii-de-intelege-perspectiva-celorlalti/
http://www.aicicrescmontessori.ro/blog/exersarea-abilitatii-de-comunica/
http://www.aicicrescmontessori.ro/blog/exersarea-abilitatii-de-face-conexiuni/
http://www.aicicrescmontessori.ro/blog/exersarea-abilitatii-de-a-gandi-critic/
http://aicicrescmontessori.ro/blog/blog/exersarea-abilitatii-de-a-da-curs-provocarilor/
http://aicicrescmontessori.ro/blog/exersarea-abilitatii-de-a-invata-pornind-de-la-motivatia-intrinseca/
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cercetărilor existente asupra copiilor, au legătură cu cortexul prefrontal şi sunt în fapt ceea 

ce se numeşte funcţii executive ale creierului. 

Funcţiile executive sunt necesare pentru management-ul atenţiei, emoţiilor şi 

comportamentului în scopul de a ne îndeplini ţelurile propuse. Nu se limitează la a fi simple 

abilităţi intelectuale, ci integrează capacităţile sociale, emoţionale şi cognitive ale 

persoanei. Încep să se dezvolte în perioada preşcolară şi se maturizează abia la ieşirea din 

adolescenţă. 

Caracteristicile esenţiale ale funcţiilor executive sunt: 

– sunt conduse de un scop 

– presupun folosirea memoriei de lucru pentru a ţine minte diverse lucruri în acelaşi timp 

cu a acorda atenţie şi a fi flexibil în gândire, împiedicându-ne să intrăm pe “pilot automat” 

– integrează emoţiile şi gândirea ca să permită reflectare, analiza, planificare şi evaluare 

Studiile recente privind bebeluşii arată că aceştia se nasc înzestraţi cu nişte programe 

mentale care se activează la scurt timp după naştere şi îi ajută să se adapteze şi să 

înţeleagă lumea din jurul lor, înainte ca orice proces de învăţare venit de la un adult să fie 

posibil, şi anume: 

– simţul limbajului: bebeluşii de 8 luni pot detecta tiparele statistice în care sunetele unei 

limbii materne se pot asocia şi pot identifica începutul şi sfârşitul cuvintelor într-o “mare 

de sunete”, conform studiilor lui Jenny Saffran de la Universitatea din Wisconsin 

– simţul numerelor: bebeluşii de 6 luni pot determina diferenţa între un număr mare şi un 

număr mic de obiecte, conform studiilor lui Elizabeth Spelke şi a colegilor săi de la 

Universitatea Harvard 

– simţul oamenilor : bebeluşii se nasc cu un modul de detectare a fetelor, fiind mai atraşi 

de oameni şi de intenţiile acestora decât de mişcările aleatoare ale oamenilor, conform 

studiilor lui Amanda Woodward de la Universitatea din Maryland ; mai mult, încă de la 6 

luni, beblusii pot face diferenţa între o persoană săritoare şi una care nu e dornică să ajute, 

conform experimentelor făcute de Kiley Hamlin, Karen Whynn şi Paull Bloom de la 

Universitatea Yale ; ei au arătat copiilor o piesă de teatru cu păpuşi în care un cerc cu ochi 

mari încerca să ajungă în vârful dealului şi este ajutat să facă asta de către un pătrat, iar 

un triunghi îl împinge inapoi- în mai multe studii diferite aproape 100% dintre copii au 

preferat personajul pozitiv 

In continuare vom vorbi pe rand despre aceste şapte abilităţi esențiale pentru viață. 

Capacitatea de concentrare şi control implică mai multe funcţii executive ale 

creierului, ca : atenţia, memoria de lucru privind regulile, inhibarea răspunsului iniţial 

pentru a urmări şi realiza scopul propus. Ellen Galinsky arată că Michael Posner şi colegii 

săi de la Universitatea din Oregon au demonstrat că aceste abilităţi pot fi învăţate. Studiile 

făcute de Galinky asupra eficienţei la locul de muncă arata de asemenea că abilitate de 

concentrare şi control este esenţială în performanţa şi nivelul de realizare atât la muncă 

dar şi în mediul familial. 

Studiul clasic al lui Walter Mischel de Umiversitatea Columbia cu privire la capacitatea de 

amânare a gratificaţiei a copiilor : preferinta pentru o prăjitură acum versus două prăjituri 

a doua zi arata corelaţii statistic semnificative între nivelul acestei capacităţi şi gradul de 

realizare academică şi personală în viitor a copilului. 
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Înţelegerea perspectivei celorlalţi necesită inhibarea propriilor gânduri şi sentimente 

pentru a lăsa loc celuilalt, flexibilitate cognitivă pentru a putea vedea o situaţii în mai multe 

feluri, dar şi reflectare pentru a putea să îl primeşti pe celălalt cu gândurile lui în gândurile 

tale. Dobândirea acestei abilităţi ajuta copilul în a avea o viaţă socială mai predictibila şi 

memorabilă, conform studiilor lui Ross Thompson de la Universitatea California din Davis. 

Alison Gopnik de la Universitatea California din Berkeley spune că copiii care au acesta 

abilitate se descurcă mai bine la grădiniţă pentru că sunt mai buni la a înţelege ceea ce 

educatorul aşteaptă de la ei. 

Înţelegerea perspectivei celuilalt joacă un rol esenţial şi în aplanarea conflictelor. Larry 

Abber de la Universitatea New York a descoperit că de fapt programele de combatere a 

violenţei în şcoli sunt efieiente doar în măsura în care îi învaţa pe copii cum să citească 

intenţiile şi comportamentele celorlalţi, pentru că se pare că în situaţii ambigue copii care 

devin agresivi de fapt interpretează situaţia ambiguă că ostilă, în lipsa acestor unelte de 

distincţie şi interpretare a acţiunilor întreprinse de celălalt copil. 

Comunicarea se bazează pe reflectarea asupra scopului final şi inhibarea punctului 

propriu de vedere pentru a face loc şi părerii celorlalţi. O anchetă la nivel naţional printre 

angajatori reprezentativi din Statele Unite ale Americii a arătat că cea mai mare lipsă de 

abilităţi pentru angajaţii noi intraţi pe piaţa muncii este în opinia lor în domeniul 

comunicării orale şi verbale. Aceste abilităţi pot fi încurajate încă de la naştere, prin modul 

în care părintele vorbeşte cu copilul, e atent şi implicat în comunicare, iar apoi citind cărţi 

copilului, vorbind despre diferite subiecte în timpul cinei în familie, folosind un vocabular 

sofisticat şi încurajând copilul la rândul lui să vorbească şi să citească. 

A face conexiuni este o abilitate fundamentală care se bazează pe memoria de lucru, 

controlul inhibitor şi flexibilitatea cognitivă, şi poate să înceapă a fi dezvoltată încă de la 

nivelul preşcolarului mare, fiind în acelaşi timp la baza creativităţii. A face conexiuni începe 

cu acţiunile elementare de sortare şi încadrare în categorii a lucrurilor şi continuă cu 

capacitatea de abstractizare- a înţelege a o fotografie cu un câine reprezintă acel câine, 

facilitând practic înţelegerea tuturor materiilor studiate în timpul şcolii. Robert Siegler de 

la Universitatea Carnegie Mellon şi Geetha Ramani de la Universitatea Maryland au 

descoperit că jocurile tip « pitcot » în care copiii învârtesc o manetă pentru a ajunge la un 

număr pentru a putea avansa cu pionul lor pe o planşă ajuta copiii să avanseze semnificativ 

în abilităţile lor de a înţelege conceptele matematice şi de a face conexiuni. 

Gândirea critică reprezintă căutarea perpetua de cunoştinţe valide şi confirmate care să 

ajute în procesul de luare de decizii cu scopul de a acţiona şi a construi un sistem de 

credinţe ancorat în realitate. Este similară cu metoda ştiinţifică care implică dezvoltarea, 

testarea şi rafinarea teoriilor despre cauza lucrurilor. Poate fi încurajată constant de părinţi 

în discuţiile cu copiii prin ghidarea copilului cu întrebări şi prin expunerea modului de a 

raţiona critic despre o anumită problemă. 

Capacitatea de a da curs provocărilor, în sens pozitiv de a-ţi testa limitele, are două 

laturi: capacitatea de a face faţă stresului şi capacitatea de a reacţiona pozitiv în faţa 

provocărilor. Intr- o cercetare condusă de Jack P. Schonkoff de la Universitatea Harvard 

care a revizuit literatura ştiinţifică privind modul în care stresul afectează copiii, concluzia 

a fost că experienţele stresante au un efect pozitiv,  sunt tolerabile de către copii sau au 

un efect negativ asupra dezvoltării acestora în funcţie de lungimea perioadei de stres şi în 

măsura în care copiii  au sau nu relaţii cu oameni pe care se pot baza şi către care se pot 

îndrepta pentru a primi ajutor. În ceea ce priveşte reacţia pozitivă în faţa provocărilor, 

conform cercetărilor lui Carol Dweck de la Universitatea din Stanford, aceasta depinde de 

modalitatea în care copiii privesc inteligenţă: copiii care au o mentalitate de creştere şi 

pentru care inteligenţa nu este ceva fix au mai multe şanse să îşi dezvolte abilităţile şi să 

facă faţă cu brio provocărilor, inclusiv academice. Mai mult, oferirea de către adulţi de 
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laude privitoare la efortul depus de copil şi nu la adresa inteligenţei lor încurajează 

orientarea către expertiză şi încurajează dorinţa de a face faţă provocărilor. 

Şi în final, motivaţia intrinsecă este, conform persoanelor intervievate de Ellen Galinsky 

şi care au fost la conducerea unor programe educative cu impact major la nivel de 

grădiniţă, fiind modele de dezvoltare pozitivă şi profundă, învăţare şi succes la vârsta 

adultă în ciuda mediilor de provenienţă defavorizate, centrală în succesul acestor 

programme. A-i ajuta pe copii să găsească ceva de care să fie pasionaţi pare să fie un 

model de succes. Motivaţia naşte motivaţie şi cel mai bun lucru pe care poate să îl facă un 

adult în acest sens este să fie la rândul lui profund motivat şi pasionat de ceea ce face. 

Aceste programe au devenit în acelaşi timp o comunitate de învăţare în care toate părţile 

implicate au învăţat şi s-au dezvoltat: copii, părinţi, profesori, personal administrativ. 

Va intrebati probabil care este legatura cu Montessori. As spune ca prin insasi 

constructia metodei Montessori, aceasta este gandita sa dezvolte in mod direct 

cel putin patru din din functiile executive descries mai sus, si anume: capacitatea 

de concentrare si control, a face conexiuni, gandirea critica si motivatia 

intrinseca. 

Mai mult, Adele Diamond, cercetând funcţiile executive ale creierului şi fiind preocupată 

de dezvoltarea acestora, în special prin educaţia la vârste preşcolare, vorbeşte despre 

capacitatea curiculei Montessori de a contribui la dezvoltarea acestor funcţii. 

Adele Diamond arată că funcţiile executive, adică : flexibilitate cognitivă, inhibiţie 

(autocontrol şi autoreglare) ca şi memoria de lucru, controlate de cortexul prefrontal, pe 

baza cărora se construiesc funcţiile mai complexe : rezolvare de probleme, raţionament, 

planificare, sunt esenţiale pentru succes într-o multitudine de domenii : în şcoală, în 

carieră, în căsătorie, în a avea o bună sănătate mentală şi fizică. În evaluarea pregătirii 

copilului pentru şcoală, funcţiile executive sunt mai importante decât coeficientul de 

inteligenţă, ca şi în predicţia competentelor matematice şi de citire. 

Adele Diamond arată că există 6 programe educative pentru care există dovezi ştiinţifice 

că ajută copii în dezvoltarea capacităţilor legate de funcţiile executive, printre care se 

află şi pedagogia Montessori. 

Procesul de normalizare a copilului descris de către Maria Montessori este în fapt o trecere 

de la dezordine, impulsivitate şi lipsa de atenţie către auto-disciplina, independentă, ordine 

şi pace interioară. Anumite exerciţii în Montessori că de exemplu mersul pe elipsa sunt în 

fapt adevărate exerciţii de meditaţie şi minfullness, care presupun atenţie şi concentrare 

prezenta din partea copilului. 

  

http://www.devcogneuro.com/AdeleDiamond.html
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Prezentarea instituției 

 

La septembrie 2019, Școala Primară Monterra școlarizează 145 de copii, dintre care 

77 la nivel preșcolar și 68 la nivel primar. Școala Primară Monterra funcționează în 2 sedii 

aflate în Bucuresti, sectorul 2: 

1. Sediul din str Serg. Șerbănică Vasile nr 6 (M1): o comunitate Montessori de 

nivel ante-preșcolar și o comunitate Montessori 3-6 ani coordonată de Anca 

Făgăraș, profesor Montessori cu diploma AMI 3-6 ani obtinuta la MIB, București, 

România, profesor pentru învățământul primar și preșcolar, titulară a Școlii 

Primare Monterra. Programul prelungit este coordonat de Andreea Grigore, 

absolventă a Facultății de psihologie si Stiinte ale Educatiei din cadrul 

Universitatii Bucuresti in anul 2015, titulară a Școlii Primare Monterra. 

2. Sediul din str Pamfil Năstase nr 26 (M2). Aici funcționează 1 comunitate 

Montessori pe nivel ante-preșcolar, 2 comunități de nivel preșcolar Montessori, 

3-6 ani și 3 comunități de nivel primar Montessori, 6-12 ani astfel: 

a. O comunitate Montessori 3-6 ani coordonată de Andreea Vlad, director 

al instituției, grad didactic 2, diploma AMI 3-6 ani, titulară a Școlii 

Primare Monterra 

b. O comunitate Montessori 3-6 ani coordonată de Denise Avasiloaei, 

profesor pentru învățământul preșcolar, debutantă, diplomă AMI 3-6 ani 

c. Programul prelungit este coordonat de Mădălina Dobre, absolventă a 

Universitatea Dimitrie Cantemir-Pedagogia Învățământului primar si 

prescolar, promotia 2016. 

d. O comunitate Montessori 6-9 ani coordonată de Corina Petcu, profesor 

pentru învățământul primar, debutantă, titulară a Școlii Primare 

Monterra, diploma AMI 6-12 ani 

e. O comunitate Montessori 6-9 ani coordonată de Magda Crihan, 

învățătoare, debutantă, titulară a Școlii Primare Monterra, diploma AMI 

6-12 ani 

f. O comunitate Montessori 9-12 ani coordonată de Adriana Bogdan, 

profesor pentru învățământul primar, grad didactic – definitivat, diploma 

AMI 6-12 ani, titulară a Școlii Primare Monterra, director adjunct 
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Școala Primară Monterră oferă educație Montessori de calitate prin: 

- asigurarea la clasă de profesori Montessori cu diploma Montessori de 

înalt nivel (AMI/AMS) şi având calificare şi în pedagogia traditională,  

- întreg setul de materiale Montessori de calitate, adecvat nivelului de 

vârstă al copiilor de la clasă 

- sedii noi, moderne, spațioase cu săli de clasă de peste 80 mp, având 

încoporată zona de bucătărie cuprinzând chiuvetă, frigider, cuptor, maşină de 

spălat vase – totul la îndemâna elevilor. Elevii participă activ la curățenia sălii de 

clasă, la punerea şi strângerea mesei. Sala de clasă este casa lor. 

-comunicare asertivă, ESPERE. Întreaga echipă este instruită în metoda de 

comunicare ESPERE. Scoala Primara Monterra ofera un concept unic pe piata la 

acest moment, in care pedagogia Montessori se combina cu metoda de 

comunicare ESPERE pentru a hrani copilul ca intreg, avand grija de dezvoltarea 

lui emotionala si ajutand echipa de la clasa (si nu numai, in Monterra insistam ca 

si cadrele medicale si echipa de curatenie sa participe la aceste cursuri) sa ofere 

un model concret, la clasa si nu numai, de cum putem comunica viu si relational. 

-un cadru de disciplină propriu, construit în timp, pas cu pas de echipa 

Monterra şi adaptat specificului Montessori. Credem in disciplina activa – in care 

obiectivul nostru asumat este sa insotim copilul in propria lui dobandire a 

disciplinei interioare, fara pedepse si recompense. Disciplina nu este un obiectiv 

in sine si nu se considera atinsa cand avem copii “cuminti” – care nu vorbesc si 

nu alearga, dimpotriva, in mediul Montessori copiii vorbesc intre ei si se misca in 

clasa liber in mare parte din timp. Disciplina este tot timpul un proces de invatare 

in care copilul descopera propriile lui mecanisme interioare, propriile lui reactii 

emotionale si invata sa le faca fata pentru a-si modela comportamentul conform 

regulilor existente atunci si acum. 

- un program anual consistent şi predictibil de observare la clasă destinat 

părinților, prin care aceștia pot avea contact nemijlocit cu felul înn care se desfășoara 

educația Montessori. Programul este foarte apreciat de către părinți, iar feedback-urile lor 

arată atât observarea de către ei a caracteristicilor esențiale dintr-un mediu autentic 

Montessori, dar și modul în care valorile noastre în comunicarea și relația cu copilul sunt 

puse în mod concret la lucru. Părinții spun lucruri ca : ”O clasa Montessori inchegata, in care 

activitatea se desfasoara natural, calm. Sunt indeplinite toate obiectivele din planul de observare 

(pagina anterioara). Ce frumos si ce usor se invata cand lucrurile vin de la sine, natural!!! 

Felicitari!!!” sau ” Cea mai bună experiență de învățare pentru mine ca părinte despre principiile 

aplicate Montessori. Părinților le recomand să folosească sesiunile oferite. Mulțumiri pentru 

invitație.” 

Despre observarile la clasă și feedback-ul părinților am scris regulat pe blog-ul 

nostru: 



Școala  Monterra – Aici CRESC Montessori 

„Copilul este atat o speranta, cat si o promisiune.” Maria Montessori 15 

Pareri despre noi 
https://aicicrescmontessori.ro/blog/pareri-despre-noi/ 
https://aicicrescmontessori.ro/blog/pareri-despre-noi-primavara-2016/ 
https://aicicrescmontessori.ro/blog/pareri-despre-noi2017/ 
https://aicicrescmontessori.ro/blog/pareri-despre-noi-2018/ 
https://aicicrescmontessori.ro/blog/observarea-la-clasa/ 

O parte dintre părinții Monterra au fost de accord sa participe la crearea unui 

testimonial video despre educația la Monterra. Astfel, au răspuns live la întrebarea: De ce 

ați recomanda Monterra? Aici: https://www.youtube.com/watch?v=aXvCtQf67d8. Printre 

răspunsurile lor, argumentul pentru educație Montessori autentică este la loc de cinste. 

- un program anual de observare la clasă pentru cât şi cadrelor didiactice, 

din cadrul Monterra, dar şi din afara Monterra, la nivel național şi internațional. 

Calitatea educației Montessori la Monterra este recunoscută pe plan international, astfel 

că primim în observare nu doar studenți de la cursurile partenerului nostrum strategic, 

Montessori Institute of Bucharest, dar și studenți de la cursuri de formare Montessori din 

străinătate, referiți către noi fie de școlile respective, fie de website-ul nostru, fie de alți 

profesori/traineri de la noi de la școală sau care au fost în observare la noi la școală. 

Observatorii noștri sunt în genere impresionați de modul în care este organizată școala, 

dar mai ales de modul în care punem în practică principiile Montessori, la standard foarte 

înalte. 

- un program anual de consultanță la clasă cu trainer şi profesori 

Montessori cu experiență semnificativă, români şi străini (Mariana Uliță, Carla 

Foster, Judy Luman, Madlena Ulrich), care ne ajută să menținem şi să 

îmbunătățim calitatea educației Montessori la Monterra. Feedback-ul lor este foarte 

valoros pentru noi, și ne bucurăm să auzim aprecieri sincere despre calitatea profesională 

și umană a echipei educaționale, ca și despre modul cum înțelegem sp cream educație 

Montessori autentică zi de zi. 

- un program de urmărire a absolvenților Școlii Primare Monterra în drumul 

lor mai departe către alte școli și metode de educație. În anul școlar 2019-2020 primii 6 

absolvenți ai clasei a patra în cadrul Școlii primare Monterra au mers mai departe în clasa 

a 5 a în cadrul altor instituții. I-am întrebat pe părinți despre cum a fost pentru copii 

această tranziție. În proporție de 80% au considerat ca procesul de adaptare la noul mediu 

a fost ușor sau foarte ușor. Toți au considerat că nivelul academic al copiilor a fost fie în 

medie fie peste medie (66%)( "deocamdata ia toate notele pe baza cunostintelor generale, 

inca nu a ajuns sa fie nevoit sa invete lectia pentru a doua zi", "Nivelul a fost suficient 

astfel încât la testarea de admitere in clasa a V- a a fost admis, fără o pregătire 

suplimentara"). Mediile absolvenților la finalul semestrului I au fost peste 9, în majoritatea 

dintre cazuri peste 9,50. Perioada de adaptare la noul mediu a fost din declarațiile părinților 

între imediat și până la vacanța de iarnă. Majoritatea copiilor au ajuns să își facă singuri 

temele pentru acasă, fie imediat, fie în decurs de 4 luni de la începerea școlii. Relaționarea 

cu profesorii s-a desfășurat ușor sau foarte ușor, iar integrarea în noul colectiv s-a realizat 

fie foarte ușor fie într-un mod rezonabil. Unul dintre copii le-a spus surorilor sale mai mici 

https://aicicrescmontessori.ro/blog/pareri-despre-noi/
https://aicicrescmontessori.ro/blog/pareri-despre-noi-primavara-2016/
https://aicicrescmontessori.ro/blog/pareri-despre-noi2017/
https://aicicrescmontessori.ro/blog/pareri-despre-noi-2018/
https://aicicrescmontessori.ro/blog/observarea-la-clasa/
https://www.youtube.com/watch?v=aXvCtQf67d8
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despre noul mediu că: "trebuie sa fie rezistente emotional sa faca fata la duritatea 

interactiunii cu colegii si profesorii". Părinții enumeră ca și beneficii ale educației 

Montessori pentru copiii lor, următoarele: 

- O gandire structurată organic, libertate in gandire, spațiu si ritm personal 

protejate, valori transmise autentic, relatii cultivate cu sensibilitate si respect " pentru 

celalalt" 

- Relationarea cu ceilalti, gestionarea conflictelor 

- Faptul ca a obtinut timp sa-si creeze propriile standarde si repere astfel incat o 

data intrat in alt mediu sa poata influenta el mediul si nu neaparat mediul pe el 

- O apreciere globală a educației Montessori: Beneficiile sunt enorme din orice punct 

de vedere am privi 

 

 

Personalul didactic este calificat, având atât diplomă în pedagogie, cât şi 

cursuri de calificare în alternative educaționale.  

Andreea Vlad, Directorulul Școlii pentru anul școlar 2020-2021, este absolventa a 

Liceului Pedagogic, specializare educator-invatator, are gradul didactic II si experienta la 

clasa de 10 ani. Andreea este parte din echipa Monterra din anul  2014. A urmat cursurile 

Facultatii de Litere, la Universitatea Bucuresti, cu specializarea Limba si literatura romana-

Limba si literatura straina.  

A profesat in sistemul de invatamant traditional 4 ani, pe parcursul carora a 

participat la mai multe cercuri pedagogice organizate atat de unitatea la care functiona, 

cat si de alte gradinite. In 2013, obtine certificarea de metodist. In 2015, absolva cursul 

de Management educational (60 credite) , iar in perioada 04.04.2014-01.06.2016, 

programul de training "Cum sa educam prin comunicarea relationala-Ateliere de 

comunicare relationala prin Metoda Espere". 

In 2016 devine titulara pe postul de educatoare in unitatea noastra, iar in 2017 

finalizeaza cursul de calificare Montessori AMI 3-6 ani. Asociația Lumea Piticilor J&N a 

susținut în întregime toate costurile asociate formării Montessori. 

 

Adriana Bogdan, Profesor Montessori pentru învățământul primar este directorul 

adjunct al Școlii Primare Monterra pentru anul școlar 2020-2021 si parte din echipa 

Monterra din anul 2015. Este absolventă a Facultății de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, 

din cadrul Universităţii Transilvania din Brașov,  specializarea Pedagogia Ciclului Primar şi 

Preşcolar. A absolvit cursul AMI Montessori 6-12 ani  oferit in cadrul Institutului Hershey 

Montessori Training Institute in Avilla, Indiana, SUA in anul 2014 și este titulară a Școlii 

Primare Monterra din anul 2016. 
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Corina Petcu, Profesor Montessori pentru învățământul primar este parte din echipa 

Monterra din anul 2014. Este absolventă a Facultății de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, 

din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, specializarea Pedagogia Ciclului Primar 

şi Preşcolar, iulie 2012 și a Facultății de Litere și Arte, din cadrul Universității “Lucian Blaga” 

Sibiu, specializarea Germană-Engleză, iunie 2004. A absolvit cursul AMI Montessori 6-12 

ani  oferit in cadrul Institutului Montessori Center of Minnesota, SUA  în August 2015. Are 

experiență ca profesor pentru ciclul primar in cadrul Colegiului German Goethe și este 

titulară la Monterra din anul 2016. În perioada 2017-2019 a fost în concediu de creștere 

copil. Asociația Lumea Piticilor J&N a susținut în întregime toate costurile asociate formării 

Montessori – taxă de curs, diurnă, transport și cazare. 

Magda Crihan este ghid Montessori 3-6/ 6-12 ani, cu o experiență în alternativele 

educaționale de aproape 20 de ani și este parte din echipa actuală de 10 ani. În anul 2000 

a absolvit Institutul Waldorf, obținând specializarea de institutor/ profesor de arte plastice. 

După absolvire, a profesat ca educator, învățător și profesor de arte plastice în cadrul 

Liceului Waldorf Iași, timp de 7 ani. S-a alăturat angajaților Asociațeiei Lumea Piticilor J&N 

încă din anul 2011 iar în anul 2012 a absolvit Cursul Internațional de pregătire Montessori 

pentru segmentul de vârstă 3-6 ani la Montessori Institute International,Praga, Republica 

Cehă. După o practică la clasă de 5 ani pe segmentul de vârstă preșcolară, a început 

studiile pentru obținerea diplomei de ghid Montessori pe orizontul de vârstă 6-12 ani, la 

Montessori Palau International Research and Training Center Girona, Spania. A obtinut 

diploma care certifica această poziție în anul 2016.. A colaborat cu Institutul Montessori 

Bucuresti pentru primele doua cursuri de pregatire a educatorilor Montessori. In cadrul 

acestor cursuri a ajutat la intocmirea albumelor Montessori pentru studenti, a corectat 

examenele scrise, iar pentru examenele orale, a jucat rolul de „copil” caruia i se facea o 

anumita prezentare. Asociația Lumea Piticilor J&N a susținut în întregime toate costurile 

asociate formării Montessori, atât pe orizontul 3-6 ani cât și pe orizontul 6-12 ani – taxă 

de curs, diurnă, transport și cazare. Din anul 2019 este membru în Organizația Națională 

Cercetașii României, în cadrul căreia activează ca lider, pe segmentul de vârstă 6-12 ani. 

           

 

 Echipa de proiect 

Proiectul de dezvoltare instituţională este: 

-expresie a unei analize, unei gândiri şi decizii colective 

-expresie a unui efort de echipă aflată într-un permanent proces de inovare 

Componenţa echipei: 

❖ Managerul unităţii şcolare-președintele asociației:     
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                                              Președinte Anca Trifu 

 

❖ Membrii echipei: 

                                     Corina Petcu, Profesor Montessori 

 Adriana Bogdan, Director 

                                     Andreea Vlad,  Director Adjunct 

                                     Anca Trifu, Director Administrativ si Presedintele 

Asociatiei 

                                     Ramona Oros, membru în Asociație                 

                                     Alin Oros, membru în Asociație 

                                     Florenta Rantz – Psiholog, persoana din societate și      

                                                       Părinte la Monterra 

 

  



Școala  Monterra – Aici CRESC Montessori 

„Copilul este atat o speranta, cat si o promisiune.” Maria Montessori 19 

Diagnoza mediului intern și extern 

  

c1.  Analiza mediului intern 

o Cultura organizaţională:  se caracterizează prin promovarea unui climat 

organizațional deschis în care membrii echipei sunt încurajați să comunice într-o manieră 

eficientă părerile, sugestiile și punctele lor de vedere. Atmosfera este una caldă, în care 

fiecare membru se simte valorizat și important. Misiunile și valorile sunt comunicate în 

cadrul organizației și însușite de membrii echipei. 

o Conducerea școlii a elaborat Regulamentul Intern care cuprinde norme privind 

activitatea cadrelor didactice. 

o Climatul organizaţiei şcolare este deschis, caracterizat prin dinamism şi grad 

înalt  de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă 

satisfacţii. 

o Calitatea managementului şcolar: directorul împreună cu o echipă de cadre 

didactice abilitate au iniţiat şi dezvoltat activităţi (relaţii) de parteneriat cu alte unitati din 

comunitatea locală. Școala şi grădiniţa funcţionează după un plan managerial propriu. 

Directorul educațional al școlii are experienta solida în domeniul educatiei si rezultate 

recunoscute in lucrul cu copiii. 

o Dezvoltare curriculară: se recurge la consultarea părinţilor pentru stabilirea 

activităților opționale, materialele folosite în lucrul cu copiii sunt materialele 

Montessori grupate pe cele 6 arii curriculare: limbaj, matematica, istorie, biologie, 

muzica, arta.  

o Resurse financiare şi umane: resursele financiare provin în mare masură din 

contribuțiile membrilor asociației. Desfășurăm de asemenea activități pentru atragerea de 

surse suplimentare: redirecționarea a 2% din impozitul pe venit conform legii, sume din 

sponsorizări, etc. Se promovează o politică de formare intensivă a cadrelor didactice – 

cursuri autorizate AMI, biblioteca extensivă pusă la dispoziția lor pentru studiu individual, 

ateliere periodice de comunicare pentru formarea în metoda ESPERE. Populaţia şcolară va 

fi asigurată în mare masura din grupele de Grădiniță Monterra și din populația aflată în 

imediată apropiere, insa avand in vedere specificul Montessori si raritatea acestuia in 

Bucuresti, ne asteptam sa exista cereri de pe teritoriul întregului municipiu. Se susţin 

activităţi de popularizare a serviciilor oferite de școală, dar datorită numărului mare de 

solicitări, cererile de înscriere se analizează în ordinea depunerii lor. 

o Resurse fizice: Instituţia a fost utilată cu mobilierul necesar desfăşurării 

activităţii instructiv-educative, alte mijloace fixe necesare (aparatura audio/calculatoare). 

Curtea școlii este amenajată şi adaptată activităţilor libere pentru elevi. 
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Sunt puse la dispoziţia echipei educaționale materiale didactice diverse, auxiliare, 

internet, calculator şi imprimantă. Vom avea o permanentă preocupare pentru 

achiziționarea echipamentelor didactice şi tehnice. 

o Resurse informaţionale: Învățătoarea și asistenta de învățătoare au calculator 

cu acces la Internet. Ele au si dezvolta in continuare o rețea de persoane cu interese si 

calificări similare in pedagogia Montessori cu care se consulta permanent in vederea 

imbunatatirii continue a preoceselor educative. 

 

c.2 Analiza SWOT 

 

I. PUNCTE  TARI 

✓ Alternativa Montessori asigură o abordare constructivistă în pedagogia 

copilului, conform căruia copilul este în centru și își construiește singur cunoașterea. 

✓ Resurse umane calificate, competente, selectate conform descrierii 

posturilor din organigramă și instruite permanent 

✓ Bază materială adecvată tuturor tipurilor de activităţi, cu materiale 

Monessori speciale pentru grupa 6-12 ani și nivelul preșcolar 3-6 ani. 

✓ Confort psihic și emoțional deosebit oferit copiilor; metoda ESPERE pentru 

construirea unor relații autentice educator-copil 

✓ Recrutarea personalului calificat şi competent pentru asigurarea aplicării 

eficiente a opţionalelor la grupele de copii; 

✓ Participarea la programele de formare şi dezvoltare profesională; 

✓ Colaborarea eficientă cu toţi partenerii educaţionali; 

✓ Centru de resurse pentru părinţi; 

✓ Gestionarea eficientă a resurselor financiare alocate; 

✓ Mediu socio-educaţional deschis comunicării atât pe orizontală cât şi pe 

verticală centrat pe dezvoltarea copilului; 

 

 

 

II.  PUNCTE   SLABE 

✓ Funcționăm în sedii închiriate, nu avem un sediu propriu 

✓ Cheltuieli foarte mari de desfasurare a activitatii la standarde inalte de 

calitate (costuri mari cu curs Montessori, materiale Montessori,etc.) 

✓ Personal calificat si de calitate, insa fara definitivat, in ciuda experientei 

extensive 

✓ Dependența de personalul de baza calificat în pedagogia Montessori  
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III.  OPORTUNITĂŢI 

- Interes crescut din partea părinților pentru o alternativă educațională la 

pedagogia tradițională, in special din partea parintilor ce frecventeaza gradinita Monterra, 

la cererea cărora am pornit înființarea școlii 

- Personal tânăr doritor să fie instruit și să aplice metode noi de educație 

- Atragerea de noi factori interesați să participe la activitățile școlii 

- Noi posibilități de formare profesională continuă prin participarea 

personalului didactic la activități specifice 

- Atragerea de noi sponsori prin folosirea unor strategii diversificate de relații 

publice 

- Perioada de coagulare a mișcării Montessori în București – apariția de noi 

școli Montessori în București, înființarea de noi grădinițe Montessori, evenimente MIB, 

ADEMR, FMR. 

 

IV.  AMENINŢĂRI 

- Contextul economic; 

- Nivelul slab de informare al părinților în București în legătură cu pedagogia 

Montessori; 

- Putere de cumpărare în scădere a populatiei, în condițiile în care costurile de 

funcționare a unei școli pe metoda Montessori sunt superioare costurilor unei școli 

tradiționale; 

- Piața aproape inexistentă de învățători formați în pedagogia Montessori 



 

  Puncte Tari Puncte Slabe Amenintari Oportunitati 

Oferta curriculara 

Școala respectă Curriculum 

Montessori ce sprijina 

dezvoltarea copilului ca 

intreg. Materialele sunt 

grupate pe arii curriculare: 

viata practica, senzorial, 

limbaj, matematica si 

stiinta. 

Nu oferim religie 

pentru că nu avem 

cerere în acest sens. 

Nivelul scazut de 

cunoștințe al părintilor 

in ceea ce priveste 

metoda Montessori. 

Interesul crescut din 

partea comunității pentru 

promovarea unei abordari 

constructiviste in 

educatie, avand copilul in 

centru 

Resurse Umane 

Școala dispune de o 

încadrare foarte buna – 

profesori cu calificare atât 

în pedagogia tradițională, 

cât și în Montessori. 

Implementarea 

pedagogiei 

Montessori la un 

înalt nivel de calitate 

înseamna alocarea a 

numeroase resurse 

personale și de timp, 

putând crea 

copleșire și epuizare 

pentru cadrele de la 

clasă. 

Nivelul scazut de 

salarizare in domeniu 

nu motivează potențialii 

candidați pentru 

alegerea unei profesii 

didactice. 

Varietatea cursurilor de 

formare existente pe 

piata. Interesul crescut al 

cadrelor didactice tinere 

pentru instruire in 

metoda alternative de 

pedagogie. 
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Resurse 

Materiale si 

Financiare 

Toate sălile de clasă au o 

suprafață generoasă, 

încoporează zona de 

bucătărie și viață practică, 

dispun de mobilier modern 

si intregul set de materiale 

Montessori adecvat. 

Pentru sala de sport 

avem contract de 

colaborare. 

Criza economica actuala 

limiteaza bugetul alocat 

de parinti pentru 

educație. 

Criza economică permite 

de asemenea 

achiziționarea la preturi 

competitive atat a 

materialelor didactice, cat 

si a mobilierului. De 

asemenea, chiria obtinută 

in cazul mutării într-un 

sediu nou este sub nivelul 

anilor anteriori. 

Relatiile cu 

comunitate 

Școala are încheiate și 

derulează parteneriate 

solide cu Centrul Amaneser 

pentru metoda ESPERE, cu 

MIB si ADEMR pentru 

promovarea pedagogiei 

Montessori către publicul 

larg. 

Sunt insuficient 

dezvoltate relatiile cu 

autoritatile publice, 

polita, Biserica, etc. 

Părinții au foarte putin 

timp disponibil pentru 

implicarea in proiectele 

de la școala. 

Interesul altor institutii 

nonguvernamentale 

pentru stabilirea de 

parteneriate. Interesul 

nostru și al altor școli 

Montessori pentru schimb 

de experienta.  

 

 



c.3 Analiza mediului extern 

 

Principalele caracteristici ale Sectorului 2  

*informatii preluate de pe site-ul Primariei Sectorului 2, www.ps2.ro 

Planul local de dezvoltare durabila a sectorului 2, Bucuresti, 2016-2025 

 

Conform ultimelor statistici publicate la nivelul anului 2011, în sectorul 2 sunt 50 

de unități de învățământ preșcolar, în care învață 7272 elevi și își desfășoară activitatea 

un număr de 490 de cadre didactice. În urma analizei sociologice a situaţiei existente la 

nivelul Sectorului 2 pot fi sintetizate următoarele caracteristici ale acestuia: 

 

Populaţie 

P
u

n
c
t
e

 t
a

r
i 

 Sectorul 2 are 345 370 locuitori și aproximativ 150,000 

locuințe; 

 34,586 elevi conform statisticilor  2007 

 Aproximativ 3000 de nașteri/an, conform statisticilor 2000-

2007 

 Conform statisticilor, populația sectorului 2 este una tânără, 

cu o medie de vârstă de 40 de ani și un procent de 72% pentru populația 

activă; 

 La nivel de municipiu, firmele din sectorul 2 dețin o pondere 

de 17,2% din cifra de afaceri, ocupand locul 2; 

 Pondere mai ridicată a populaţiei tinere şi a celei active 

comparativ cu media capitalei; 

 

 

P
u

n
c
t
e

 s
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b
e

 

 102 562 pensionari – aprox 30% din populația sectorului 2; 

 Tendința de scădere a numărului de locuitori din 2002 și până 

acum 

 Tendința de îmbătrânire a populației 

 Deficit de forță de muncă calificată; 

 In ultimii 5 ani, populația de vârstă tânără 0-19 ani a scăzut 

cu 3,47% 

 Aproximativ 5000 șomeri conform statisticilor publicate. 

http://www.ps2.ro/
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  Servicii publice 
P
u
n
c
te

 t
a
ri

 

 Bună dotare a teritoriului Sectorului 2 cu unităţi de învăţământ 

gimnazial şi liceal; 

 Amplasarea unor importante unităţi de sănătate pe teritoriul 

Sectorului; 

 

 

P
u

n
c
t
e

 s
la

b
e

  Infrastructura și dotările existente necesită reabilitări; 

 Insuficientă dotare a Sectorului cu creşe şi grădiniţe; 

 Număr mare și în creștere al cererilor de asistență socială 

 

Economie 

P
u

n
c
t
e

 t
a

r
i 

 Rețea comercială dezvoltată- comertul are cea mai mare 

pondere în economia sectorului 2 

 Grad mare de concentrare a instituţiilor financiare şi bancare 

la nivelul Sectorului 2, cu performanţe economice crescute  

 Cea mai semnificativă creștere o are segmentul micro-

întreprinderi și IMM-uri 

 Dezvoltarea și diversificarea serviciilor 

 

P
u

n
c
t
e

 s
la

b
e

 

 Spaţii industriale abandonate ca urmare a încetării activităţii 

unor unităţi economice cu profil industrial; 

 Zonele industriale cu grad ridicat de poluare;  

 Zonele industriale au un grad scăzut de atragere a 

investiţiilor, datorii mari la bugetul statului;   

 Zonele industriale dispun de mari resurse (teren, spatii de 

depozitare, hale de producţie) utilizate la o capacitate sub 50%;  

 Contribuţia zonelor industriale la formarea cifrei de afaceri a 

Sectorului 2 se reduce în fiecare an, ca urmare a restrângerii activităţii; 

 Ponderea ridicată de microîntreprinderi determină crearea 

unui număr relativ mic de locuri de muncă. 

 Deficit de forta de munca calificata 

 Migrarea resurselor umane cu calificari inalte spre alte tari 
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❖ Identificarea şi descrierea comunităţii:   populaţia sectorului 2, marcată de 

schimbările structurale din mediul economic; un sector puternic industrializat, care în 

prezent se confruntă cu fenomene ca falimentul, şomajul, lipsă de calificare şi ocupare pe 

piaţa muncii, nivel de trai scăzut, iniţiativă privata slab resimţită, infrastructură veche si 

greu de adaptat cerinţelor actuale de adaptare la schimbare într-o societate modernă, 

europeană.  

❖ Din datele culese din teren se poate constata : 

✓ 112 unități de învățământ 

✓ mediul de provenienţă al copiilor:  - familii cu nivel de şcolarizare  mediu           

✓ calitatea vieţii – nivel mediu; 

     ❖  Identificarea grupurilor de interes: 

✓ Familiile din cadrul comunităţii de referinţă, cu posibilitate de extindere si la 

nivelul municipiului; 

✓ Comunitatea locală; 

✓ Instituții publice și private, ONG-uri. 
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Analiza PESTE 

 

Analiza Politică: 

✓ Armonizarea politicii educaţionale cu cerinţele şi nevoile comunităţii locale; 

transpunerea în fapt a obiectivelor politice ale aleşilor locali în folosul comunităţii de 

referinţă(amenajarea corespunzatoare a spatiilor de joaca si a spatiilor verzi); organizarea 

unor informări, dezbateri în vederea obţinerii implicării partenerilor; 

✓ Aplicarea unei strategii de comunicare şi relaţii publice in favoarea imaginii 

instituţionale (creare de site, brosuri, participare la targuri); 

✓ Cunoaşterea ordinelor şi documentelor legislative; promovarea si aplicarea 

acestora: informarea şi educarea publicului consumator de servicii educaţionale. 

 

Analiza Economică: 

✓ Atragerea de sponsori în vederea lărgirii bazei financiare a unităţii şcolare; 

 

Analiza Socială: 

✓ Servicii de calitate care să prevină intrarea copilului şi a familiei în 

dificultate; 

✓ Segmentul social pentru care ofera servicii grădiniţa este favorabil educaţiei 

şi instruirii, familia şi comunitatea locală sprijinind eforturile pentru educarea copiilor; 

✓ Sprijinirea/ consilierea copiilor şi a familiilor copiilor ce preîntâmpină 

dificultăţi în socializare; 

✓ Eliminarea discriminărilor de orice natură. 

 

Analiza Tehnologică: 

✓ Asigurarea dotărilor tehnologice corespunzătoare cerinţelor actuale şi 

urmărirea impactului acestora asupra procesului de învăţământ; 

✓ Actualizarea si utilizarea eficientă a echipamentelor informatice; existenţa 

iniţiativelor în abordarea învăţării asistată de calculator; 

 

Analiza Ecologică: 

✓ Iniţierea şi participarea la noi proiecte în plan local, naţional şi/ sau 

internaţional; 

✓ Asigurarea unor servicii în scopul protejării mediului natural al comunităţii 

de referinţă( amenajarea curtii, protejarea speciilor de arbori si arbusti existente,s.a).  

 

c.4  Analiza de nevoi şi a cererii de educaţie în concordanţă cu nevoile 

comunitatii tinta 
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 Din discuțiile purtate cu părinții, au rezultat 3 nevoi fundamentale conștientizate 

de comunitatea țintă: 

 

I. Nevoia de siguranță pentru copil 

II. Nevoia de servicii individualizate 

III. Nevoia de educație de calitate ce respectă individualitatea  

 

Luând în seamă aceste rezultate, Școala își va orienta țintele strategice spre 

satisfacerea acestor nevoi manifestate în comunitate. Iar acest flux al comunicării externe 

va fi întreţinut permanent pentru a măsura şi evalua rezultatele muncii noastre şi imaginea 

instituţiei pe care o reprezentăm. 

 

Motivarea necesitatii, fezabilitatii si oportunitatii proiectului de dezvoltare 

 

Montessori își propune să fie o alternativă ce ne permite să ne ocupam în școală şi 

grădiniţă de cauza-rădacină: cum învățăm copiii competența de a „invata sa invete” in 

conditiile unei motivatii intrinseci sustinuta de dorinta naturala a copilului de a invata mai 

mult si nu ca rezultat al unui sistem de recompense si pedepse. 

Exista multe studii ce vorbesc despre inadecvarea sistemului traditional de 

invatamant in tarile occidentale:  

1. Paradigma de baza este neschimbata de peste un secol: copilul este vazut 

ca un vas gol ce asteapta sa fie umplut de profesor prin cunostintele sale si nu ca pe o 

persoana care invata in mod natural si este interesata de progresul ei. Istoric vorbind, 

modelul scolii ca o fabrica, bazat printre altele si pe managementul stiintific a lui Taylor, a 

dus la educarea profesorilor in a produce muncitori conform cerintelor societatii, intrucat 

costul educatiei trebuie justificat prin aceasta. Sistemul este clar orientat de behaviourism, 

fiind bazat pe recompense pentru performanta si pedepse pentru cei care invata prost, in 

sensul de a-si nu insusi informatiile prezentate de profesori. 

2. Esecul sistemului traditional pare a fi reflectat in studiile care arata ca 

incepand cu primii ani de scoala motivatia copiilor de a invata in scoala descreste in mod 

constant (Anderman & Maehr, 1994; Harter, 1981 toti in Lillard, 2008), in ciuda faptului 

ca sugarii si prescolarii au o pornire intense spre a invata, iar scolarii isi mentin dorinta de 

a invata in afara scolii (Bransford, Brown, Cocking, 1999 in Lillard, 2008) 

 

 

In acest context, care sunt conceptiile inovatoare cu valoare adaugata in 

Pedagogia Montessori? 

- mintea absorbantă 
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- perioade senzitive 

- educatia centrata pe copil 

- copilul competent, ghidat de propriul interes 

- educatia bazata pe motivatia intrinseca 

- profesorul este un ghid si nu o autoritate in relatia cu copilul 

- fiecare copil se dezvolta in ritmul sau propriu 

- regulile pentru functionarea clasei trebuie sa fie putine, dar respectate intr-

o mare masura 

- educatia are scopul de a asigura integrarea armonioasa in societate ca si 

dezvoltarea copilului in intregul sau 

- invatarea de la colegi este esentiala 

- invatarea in context este esentiala 

- miscarea si gandirea se dezvolta impreuna 

 

In ceea ce priveste inovatiile practicii pedagogice, se pot mentiona urmatoarele : 

 

- clase organizate pe intervale de varste de 3 ani (0-3, 3-6, 6-9, 9-12etc) 

- mobilier proiectat pe masura copiilor si clasa organizata dupa logica unei 

case 

- fiecare lucru e pus in ordine si are locul sau bine definit 

- materiale educative concepute special 

- 5 arii curiculare: viata practica, senzorial, matematica, limbaj, stiinta si 

cultura 

- Lectii de gratie si curtoazie despre regulile de comportament in societate 

- Lucru individual al copilului cu materialele educative 

 

Proiectul nostru pilot ne permite sa oferim o alternativa viabila la sistemul 

traditional de invatamant care sa contribuie la acumularea in societate a unei mase critice 

de oameni care aplica si promoveaza o noua paradigma de crestere si educare a copiilor. 

 

Fezabilitatea si oportunitatea proiectului nostru este data de existenta unei cereri 

viabile pentru alternativa Montessori. Aceasta se poate vedea din numeroasele cereri 

venite din partea parintilor pentru inscrierea intr-o școală Montessori si din faptul că școlile 

Montessori deja existente in Bucuresti mai au puține locuri disponibile. 
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Riscuri si modalitati de contracarare 

 

 

 Reticența părinților față de schimbarea sistemului tradițional: 

o Diseminarea rezultatelor obtinute in pedagogia Montessori pe plan 

international 

o Marturii ale parintilor ce au deja copiii in Montessori de 2-5 ani 

 Riscul sa nu existe continuitate (ciclu primar Montessori –ciclu 

gimnazial/liceu tradițional): 

o In esență, copiii din Montessori sunt pregatiti pentru viata, si din acest punct 

de vedere ei nu au o incapacitate de adaptare la metoda traditionala; evident, este de 

dorit pe masura ce miscarea creste sa completam oferta Montessori pana la varsta de 18 

ani; aceasta se poate face tot pe masura ce creăm o cerere viabila pentru Montessori din 

partea parintilor 

 Retragerea copiilor de catre parinti in urma unei intelegeri gresite a 

conceptului Montessori: 

o Conferinte, activitate pe forum, intalniri face-to-face anterioare momentului 

inscrierii la școală pentru a ne asigura ca parintele are o ințelegere corectă a conceptului 

Montessori 

 

 Selectarea greșită a cadrelor didactice care să participe la cursurile 

Montessori: 

o Proces de selectie riguros, cu teste, interviuri detaliate, inspectie la clasa 

 Concedii de maternitate, boala, accidente pentru cadrele didactice: 

o Un plan de back-up pentru persoanele cheie din proiect 
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CAPITOLUL II 
STRATEGIA 

 

Viziunea și misiunea noastră derivă din nevoile de educaţie, identificate la 

nivelul societăţii despre care am vorbit anterior ca si din dorinta noastra de a: 

•  sprijini dezvoltarea sociala, emotionala si cognitiva a copilului 

• de a crea un climat de muncă şi învăţare stimulativ atât pentru beneficiarii 

direcţi, cât şi pentru beneficiarii indirecţi ai serviciilor educaţionale oferite; 

• Asigura părinţii că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o 

formare personală permanentă; 

• Oferi societăţii personalităţi bine pregătite și apte sa contribuie activ la 

dezvoltarea societății; 

• Ajută la conştientizarea comunităţii de referinţă in legatura cu importanța 

acțiunilor de protecție a mediului si actiunilor de întrajutorare socială și respect pentru 

ceilalti 

• Stimula împlinirea individuală în contextul solidarităţii sociale. 

 

Toate aceste lucruri se reflecta in Viziunea, misiunea si valorile noastre ce vor fi 

prezentate in cele ce urmează. 

 

 

DEVIZA SCOLII este: „Copilul este atât o speranță, cat și o promisiune.” 

- Maria Montessori 
 

VIZIUNEA ȘCOLII este: “Copilul este în centrul activității noastre. 
Înțelegem că ceea ce facem noi la Monterra este de importanță crucială, 

deoarece aici creștem și educăm ființe umane care vor construi societatatea 
de mâine și într-un fel foarte profund și concret viitorul chiar depinde de 

ceea ce facem noi acum.” 
 
Cum vedem noi Școala? 

 

Un loc in care copiii sa vina cu bucurie. In care fiecare zi sa fie o descoperire. In 

care copiii sa fie susținuți si ghidați de un educator care vede tot ce e mai bun in 

el. Un loc in care copiii sa simtă ca aparțin. “Aici ei pot fi”. Și credem că nu doar 

copiii, dar și educatorii și părinții. 

 

 

Școala Monterra își propune să ofere elevilor un mediu care vine în întâmpinarea 

nevoilor lor și le permite o dezvoltare naturală și armonioasă în fiecare etapă de formare 
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a personalității lor. În clasa Montessori elevul are un rol activ în procesul de învățare. 

Astfel: 

Creăm un mediu potrivit și prietenos pentru dezvoltarea copilului 

Aderăm la viziunea constructivista asupra copilului: 

Copilul are un rol activ in procesul de învățare 

Copilul este autorul procesului său de învățare 

Copilul are un enorm potențial de muncă 

Consideram ca elevul are nevoie sa iasă în afara sălii de clasă pentru a cunoaște și 

observa lumea. 

Pentru că... 

La Monterra credem ca învățarea este mai mult decât memorizare de date si ca 

învățarea activă, prin toate simțurile este superioară unei învățări pasive. 

A face este foarte important pentru a învăța. 

Concentrarea este esențială în construirea și dezvoltarea funcțiilor executive - 

memorie, controlul atenției, gândire critică, control, raționamente și rezolvare creativă de 

probleme. 

 
Misiunea Școlii Monterra 

 

Misiunea noastră este de a fi un leader inspirațional în domeniul educației și de a 

construi un mediu fertil de creștere și împlinire pentru fiecare Copil. Aici la Monterra 

construim o Comunitate Montessori puternică, unde toți partenerii implicați: Monterra – 

Părinți – Actori Sociali să contribuie la construirea unui proces de educație care să ofere 

Copiilor șansa unei dezvoltări naturale spre împlinirea potențialului uman imens al 

fiecăruia. Credem că Bunătatea este contagioasă și că Ceea ce facem zi de zi contează. 

Astfel Monterra este modul nostru de a ne aduce contribuția la o lume mai bună și mai 

frumoasă. 
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 Valorile Școlii 
 

Valorile noastre sunt urmatoarele: 

 

❖ Copilul pe primul plan: Copilul este in centrul activitatii noastre, avem o 

relatie bazata pe incredere, prietenie si respect reciproc 

❖ Copilul este o persoana competenta: Nu folosim nici pedepse, nici 

recompense exterioare. Copilul obtine satisfactie din insasi activitatea pe care o desfasoara 

si din validarea primita din partea educatoarei 

❖ Copiii sunt prieteni, nu competitori: Vrem sa construim o comunitate a 

copiilor in care ei sa fie prieteni.  Adevarata competitie este nu intre copii diferiti, ci in 

fiecare copil in parte, cu propriile lui dificultati pe drumul dezvoltarii calitatilor, aptitudinilor 

si potentialului sau. In acest fel, toti copiii se percep unii pe alti ca tovarasi de drum, se 

accepta in colectiv cu dificultatile pe care le are fiecare si se ajuta unii pe ceilalti in 

depasirea lor. Conlucrarea si spiritul de echipa sunt puse astfel in evidenta si exersate in 

domeniul social.   

❖ Totul la indemana copiilor: Cream un mediu prietenos si controlabil pentru 

copii, in care el poate sa actioneze nestingherit si cu ajutor minim din partea invatatoarei.  

Dulapurile, scaunele si mesele sunt facute pe masura copilului, astfel incat el sa se simta 

in largul lui. De asemenea, copilul are acces direct la materiale si isi alege singur activitatile 

pe care le desfasoara în timpul perioadei de lucru individual. Astfel, copiii invata pe de o 

parte sa functioneze intr-un mediu ordonat, cu reguli putine, dar clare si necesare, iar pe 

de alta parte invata sa respecte mediul de lucru al altui copil. 

 

La nivelul echipei Monterra, urmarim sa promovam in plus urmatoarele 

valori: 

 

o Comunicare: Membrii echipei sunt incurajati sa comunice intr-o maniera 

eficienta parerile, sugestiile si punctele lor de vedere. Atmosfera este una calda, in care 

fiecare membru se simte valorizat si important. 

o Acceptare: Ca membrii in aceeasi echipa, ne acceptam plusurile si 

minusurile si punem in comun punctele noastre de vedere, fara sa emitem judecati de 

valori si sa vorbim in locul celuilalt. 

o Respect: Fiecare membru este respectat ca parte importanta a intregului si 

stimulat sa isi atinga propriul potential. 

o Apreciere: Incurajam si subliniem initiativele pozitive si realizarile pe care le 

are fiecare membru al echipei. Suntem tovarasi de drum si apreciem in mod deschis 

realizarile si implinirile celorlalti membrii ai echipei. 
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o Colaborare: Suntem prieteni, nu competitori. Stim ca ne putem baza unii pe 

ceilalti in atingerea obiectivelor comune. 

o Dezvoltare Continua: Suntem constienti de faptul ca avem misiunea 

continua de a ne dezvolta si de a creste de la zi la zi. Ne propunem sa fim mai buni decat 

cei de ieri. Investim in dezvoltarea noastra profesionala, emotionala, sociala, cognitiva 

pentru a putea, la randul nostru, sa ii insotim pe ceilalti in propriul lor drum. 

 

Pilonii viziunii noastre: 

 

Copilul este în centrul activităţii noastre, avem o relaţie bazată pe încredere, 

prietenie şi respect reciproc. În opinia noastră copilul are valoare pentru simplul fapt că 

există și nu avem nevoie de metode de creştere a copilului, deoarece copilul este o 

persoana intreaga inca din momentul in care se naste si nu un obiect ce necesită operaţiuni 

speciale pentru a se transforma într-o fiinţă umană. Considerăm ca in procesul sau de 

devenire copilul are nevoie de o relaţie autentică cu adultul. Astfel că la Monterra tratăm 

copilul ca pe o persoană reală şi nu prin dresaj şi vedem copilul în calitatea lui intrinsecă 

de fiinţă umană. 
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Pilonul 1: Aici cresc Montessori – Ceea ce fac conteaza  

 

Succesul activității noastre depinde de calitatea și implicarea angajaților noștri. 

Credem că pentru a crește si educa copii e nevoie ca fiecare dintre noi să fim implicați intr-

un proces de creștere și dezvoltare personala. Îi vedem pe angajații noștri ca pe niște 

parteneri de lungă durată, responsabili și implicați, conștienți de importanța misiunii ce le 

revine aici la Monterra. Suntem recunoscatori in fiecare zi pentru modul in care fiecare 

membru al echipei Monterra isi aduce contributia si dorim sa celebram impreuna aceasta 

constientizare a faptului ca Ceea ce fac conteaza. Zi de zi.  

Aici cresc Montessori este pilonul prin care ne asumăm un serviciu de educație de 

înaltă calitate. Este angajamentul nostru de a le oferi copiilor și părinților educație 

Montessori autentică, definită prin: 

▪ Profesor pentru învățământul primar și preșcolar cu diploma Montessori 

▪ Material Montessori de calitate, set complet adecvat nivelului de vârstă al 

copiilor de la clasă 

▪ Comunitate de copii mixtă pe un interval de varsta de 3 ani 

▪ Modalitatăți de comunicare asertivă tip ESPERE 

La septembrie 2019, întreaga echipă de cadre didactice Monterra satisfice atât 

pregătirea tradițională, cât și pregătirea Montessori la cel mai înalt nivel, prin 

parcurgerea cursurilor internaționale AMI. Asociația Montessori Internationale (AMI), 

fondată în 1929 de către Dr Maria Montessori, este o comunitate globală care continuă 

să protejeze integritatea muncii depuse de Maria Montessori. Asociația Montessori 

Internationale acreditează centre de formare în întreaga lume. Aceste centre oferă 

cursuri AMI recunoscute internațional pentru standardele înalte și pentru 

autenticitatea lor. Cursurile sunt, în esență, la fel în toate centrele. Centrele de 

formare acreditate de AMI sunt atent supravegheate de AMI, formatorii sunt profesori 

AMI și fiecare curs are examinatori externi, numiți de AMI. 

De la înființare și până acum, Asociația a investit peste 550.000 lei în formarea 

echipei de clasă în pedagogia Montessori prin cursuri AMI/AMS de cea mai înaltă 

calitate, respectând autenticitatea metodei Montessori și peste 250.000 lei în crearea 

si dezvoltarea bazei materiale de materiale Montessori autentice la clasa. De 

asemenea, în tot ceea ce înseamnă cursuri ESPERE de instruire a echipei au fost 

alocate până la acest moment fonduri de peste 23.000 lei. 
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Unul din domeniile în care se reflectă cel mai bine munca Monterra pe orizontul 

2017-2020 în ceea ce privește pilonul Aici Cresc Montessori și ținta strategică nr 1 – 

sprijinirea dezvoltării emoționale, sociale și cognitive a copilului este disciplina la 

Monterra – o manieră integrată Montessori și Espere de abordare si rezolvare a 

conflictelor, de prevenire a violenței și de asigurare în fiecare comunitate a unui mediu de 

pace și armonie, prielnic învățării, ce promovează și privilegiază valorile de empatie, 

respect și acceptare pe cele 3 tipuri de relații: relația profesor-elev, relațiile dintre elevi și 

relațiile dintre membrii echipei Monterra. Credem in disciplina activa – in care obiectivul 

nostru asumat este sa insotim copilul in propria lui dobandire a disciplinei interioare, fara 

pedepse si recompense. Disciplina nu este un obiectiv in sine si nu se considera atinsa 

cand avem copii “cuminti” – care nu vorbesc si nu alearga, dimpotriva, in mediul 

Montessori copiii vorbesc intre ei si se misca in clasa liber in mare parte din timp. Disciplina 

este tot timpul un proces de invatare in care copilul descopera propriile lui mecanisme 

interioare, propriile lui reactii emotionale si invata sa le faca fata pentru a-si modela 

comportamentul conform regulilor existente atunci si acum. Intelegerea regulilor si 

controlul asupra propriului comportament sunt necesare, dar nu suficiente, pentru ca 

disciplina interioara presupune cu adevarat cunoasterea aceasta interioara – capacitatea 

copilului de a-si identifica emotiile, de a le numi, de a vorbi despre ele fara sa ii jigneasca 

pe altii si de a gasi modalitati proprii, acceptabile social de a le face fata fara a le suprima 

si a le nega.   

La Monterra am construit pas cu pas (pe baza experiențelor şi nevoilor de 

zi cu zi), un cadru de disciplină potrivit metodei Montessori, cu atenție pentru 

binele copilului şi contând pe implicarea semnificativă a părinților în acest 

proces. Croit cu grijă pentru situația specifică fiecărui copil şi gândirea unei 

abordări particularizate, în contextul acestui cadrul general. Am putut observa 

cum atunci când mesajele de acasă sunt aliniate cu mesajele de la şcoală, copiii 

au numai de câştigat şi progresele sunt vizibile. 

 

Cum construiești adevărata disciplină, cea care vine din interior și care îți arată 

singură granițele bunei purtări? Cum găsești, în plan conștient, motivația de a învăța fără 

constrângere? Ce resort interior te poate face să asculți profesorul atunci când nu există 

consecințe palpabile? 

 

Cum arată învățarea și viața socială într-o clasă în care copiii se pot mișca liber, 

pot lucra la masă sau pe jos, pe covoraș, pot să lucreze singuri sau în grup, pot alege 

tema pe care să lucreze, pot vorbi în orice moment cu colegii lor? Într-o clasă în care nu 

există note, nu există recompense, dar nici pedepse. O clasă în care profesorul este un 

ghid, iar copilul este tratat cu respect. O clasă în care copilul nu intră să se așeze în bancă, 
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având în fața lui catedra și învățătorul, într-o evidentă evidență poziție de autoritate și 

putere. O clasă în care părinții nu îl trimit pe copil spunându-i  să fie cuminte și să ia 

calificative maxime. 

 

Într-un astfel de cadru, de o libertate aparent fără limite, în care regulile sunt foarte 

puține și țin mai ales de principiul libertății care se sfârșește acolo unde începe libertatea 

celuilalt, oare ce alege să facă copilul? 

 

Într-o primă fază, copilul alege să facă ceea ce ar face orice copil: să testeze mediul, 

adulții. Să își pună în aplicare noile capacități dobândite de forță, de inteligență, de abilități 

sociale, nu neapărat arătând preocupare pentru binele celor din jur. Să își stabilească locul 

în grupul de copii pe diferite paliere de abilități. Să uzeze cât poate de mult de privilegiul 

de a spune NU și de a cere explicații pentru orice. 

 

Și iată cum am realizat că din mediul pregătit de școală fac parte în fapt niște 

aspecte esențiale care nu sunt trecute în cursul Montessori. Nu întamplator, unul din 

primele obiective pe care ni le-am propus la școală s-a numit “Exersarea vocii de interior”. 

A fost un proiect complex, desfășurat  pe mai multe luni, în care am lucrat împreună, ca 

o comunitate: echipa școlii, părinți, copii, pentru a ajunge la un nivel de zgomot în clasă, 

care să îi fie confortabil fiecaruia dintre copii. Un exercițiu de a ne regla activitatea la 

nivelul celui mai sensibil dintre noi, pentru că fiecare membru al comunității este 

important. Un proiect despre a învăța cum să îți faci cunoscute nevoile, având curaj de a 

semnala cu clopoțelul din clasă atunci când tu, ca elev, te afli într-o situație de discomfort 

din cauza grupului. Un bun prilej de a exersa despre cum să ceri celor din jur să respecte 

regulile pe care le-ați agreat cu toții, fără neapărat intermedierea adultului. De a construi 

capacitatea de a evalua atunci când te poți descurca singur într-o situație și când ai nevoie 

de ajutor. Despre cum să ceri ajutor, de la adulți sau de la colegi. Despre cum să primești, 

atât ajutorul, cât și refuzul lui. 

 

Acestea sunt lucruri care se intamplă în mod constant în viața unui elev la școala 

Monterra. Concentrarea lor într-un obiectiv comun a dus la construirea si consolidarea 

acestor abilități. Ca un fel de laborator de lucru, unde, atunci când realizezi ce ți-ai propus 

prin muncă intensă, ceea ce ai învățat în proces devine natural integrat si aplicat in viața 

de zi cu zi. 

 

Copilul se trezeste în planul doi de dezvoltare cu o gândire critică, cu dorinţa de 

socializare şi cu un simţ al moralităţii care începe să prindă contur. Însă nu ştie cum să le 

pună în aplicare, cum să le utilizeze. Este punctul în care intervine adultul care îl ajută să 
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îşi structureze gândirea, îi dă instrumentele potrivite pentru crea realţii sănătoase cu 

colegii şi îi confirmă ce este corect sau incorrect, potrivit sau nepotrivit. Copiii încep să își 

folosească gândirea critică în elaborarea unui proiect și poţi observa într-o clasă Montessori 

un grup de elevi care stă şi discută în baza unei cărţi. Te apropii şi întrebi cu ce se ocupă 

și răspund că vor să facă un proiect despre animale. Aşadar dorinţa de muncă există dar 

ei nu ştiu cum să structureze acest proiect. Adultul, prin intermediul întrebărilor, îi ajută 

să facă acest lucru. 

 

Dorinţa de socializare este de asemenea mare. Unii consideră că pentru a-ţi face 

prieteni este nevoie să faci glume. De exemplu să tragi scaunul de sub fundul unui coleg 

chiar când acesta vrea să se aşeze poate fi foarte haios pentru cel care trage scaunul dar 

nu şi pentru celălalt. Astfel se obţine o reacţie contrară aşteptărilor. Alţii consideră că 

pentru a face parte dintr-un grup de copii care lucreaza sau se joacă este suficient să te 

apropii de grup şi să stai, să te uiţi, să afirmi că este dreptul tău să stai şi tu acolo. Din 

nou este posibil să creezi sentimente de iritare. Adultul, prin discuţiile pe care le are cu 

elevii, le oferă uneltele necesare pentru a crea relaţii sănătoase. 

 

Astfel am descoperit, ca mediul pregătit de școală Montessori include în realitate, 

mai mult decât am estimat la o primă vedere, și anume: 

 

1. Un mediu de principii și valori cu privire la educația copiilor, modul de abordare 

a disciplinei, modul în care abordăm conflictele. Valorile și principiile sunt cele care 

construiesc și modelează realitatea. Și sunt practicate zi de zi. La Monterra valorile cu care 

am pornit la drum în 2010 au rămas neschimbate și continua să ne ofere un reper 

important în tot ceea ce facem. 

 

2. Adulți la clasă care aderă la principiile și valorile Monterra și care sunt instruiți și 

capabili să le pună în practică. Oamenii sunt cea mai importantă resursă în educație, iar 

recrutarea și instruirea lor constituie o prioritate absolută pentru noi. Deschiderea școlii a 

însemnat pentru noi ca management un efort zilnic de observare, consiliere, training cu 

echipa de la școală. Cu discuții despre modalități concrete de abordare a diferitelor situații 

de la clasă și discuții periodice despre fiecare copil în parte – cu calități, lucruri de 

îmbunătățit, domenii de interes, strategii de abordare dar și: Cum îl vedem noi în viitor? 

Colaborare cu consultanți externi – psihologi, specialiști Montessori din țară și din 

străinătate, consultări periodice cu celelalte școli Montessori. 

 

3. Un cadru de disciplină, creat special pentru școala noastră. Construit pas cu pas 

(pe baza experiențelor și nevoilor de zi cu zi), potrivit metodei Montessori, cu atenție 
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pentru binele copilului și contând pe implicarea semnificativă a părinților în acest proces. 

Croit cu grijă pentru situația specifică fiecărui copil și gândirea unei abordări 

particularizate, în contextul acestui cadrul general. Am putut observa cum atunci când 

mesajele de acasă sunt aliniate cu mesajele de la școală, copiii au numai de câștigat și 

progresele sunt vizibile. 

 

4. O metodă de management a conflictelor. Într-o clasă Montessori, în care viața 

socială activă este unul din motivele majore pentru care copiii vin la școală, unde copiii 

interacționează continuu, atât intr-un cadru structurat, cât și afară la joacă sau la 

momentul de luat masa ori la orele de materii complementare. Am învățat împreună lecția 

valoroasă a conflictului ca parte naturală din viața noastră de zi cu zi. Și am învățat, 

împreună, pas cu pas, cum sa facem din conflict prietenul nostru și să îl apreciem ca pe 

un învățător. Pe scurt? 

 

– În primul pas fiecare copil îşi exprimă supărarea în cuvinte în timp ce celălalt 

ascultă. 

– În al doilea pas fiecare îşi exprimă aşteptările faţă de celălalt. 

– În al treilea pas fiecare face un angajament. 

 

Am vorbit mult cu copiii la Circle Time despre educația morală, despre disciplină, 

comunitate, abordarea conflictelor. Lucia Popescu, părinte Monterra și fondator Tița și Țelu 

a ținut cu copiii o serie de ateliere despre ce înseamnă medierea conflictelor. Am 

gândit programe de dezvoltare personală cu scopul de a construe comunitatea și a încuraja 

folosirea libertății într-un mod responsabil. 

 

Mediind conflictele între copii, din aceasta perspectivă în care fiecare este 

responsabil de capătul lui de relație și nu dintr-o categorisire tip victimă/atacator, putem 

descoperi motivul mai adânc din spatele comportamentelor. Un exemplu? O fetiţă plângea 

în curtea şcolii deoarece un coleg îi adresa cuvinte, din punctul ei de vedere, jignitoare. 

Când învățătoarea le-a solicitat să stea de vorbă şi fiecare să îşi exprime supărarea a 

reieşit că băiatul nu îşi dorea nimic altceva decât să se joace cu ea si a constatat că atunci 

când îi adresează un cuvânt supărător ea fuge după el. Fata i-a spus că şi ei îi place să se 

joace cu el şi este nevoie doar să îi propună. 

 

5. O modalitate de comunicare asertivă. Aici ne-am bazat pe colaborarea cu centrul 

AMANESER, care asigură training întregii echipe Monterra pe subiectul comunicării 

ESPERE, încă din 2010. Cati Călin de la AMANESER susține de asemenea ateliere de 

comunicare cu copiii de la școală, iar părinții au posibilitatea de a participa la evenimentele 
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organizate de Monterra în parteneriat cu centrul AMANESER. Am vazut cât de important 

este să avem acest limbaj comun care înseamna implicit o modalitate anume de a ne 

poziționa față de celalalt, de a-l aborda pe celălalt, de a cere și de a primi. Limbajul 

modeleaza gândirea, atitudinea,comportamentul, transmite valori, aduce în realitate 

principiile și viziunea pe care le dorim realizate aici la Monterra. 

 

6. Parteneri. Avem nevoie de întreaga comunitate de colaboratori ca să putem 

reuși. E nevoie să creem această energie comună care susține toată construcția de valori, 

idei, gânduri, intenții care stau la temelia Școlii Monterra. Pentru a crea ceva atât de nou, 

diferit, aparte, în interiorul societății, avem nevoie de susținerea tuturor celor care cred în 

ceeace dorim să facem. Părinții au un rol fundamental în a construi, împreună cu școala, 

cadrul de mesaje și reguli pe care copiii să îl poată integra și, accepta. Un cadru pe care 

copilul sa și-l poată face al lui și pe care să poată construi mai departe cu țesătura proprie 

a ființei sale. 

 

Și totuși, se pune întrebarea: Cum insuflăm copiilor valorile noastre? Cum ii 

convingem de valoarea intrinsecă a activității de a învăța? De ce și-ar dori sa respecte 

regulile școlii? 

 

Am aflat din această experiență că părinții au un rol fundamental în transmiterea 

mesajelor privind : 

       – De ce e important să învăț (aici fiecare familie are răspunsul său propriu, pe 

care e important sa îl transmită din nou și din nou către copil) 

        – Întărirea autorității profesorului de la clasă și rolul celorlalți adulți care sunt 

responsabili de copii pe durata programului de școala 

        – De ce e important să respect regulile comunitătii. Care sunt regulile cele 

mai importante. 

Odată ce copiii primesc aceleași mesaje, atât din partea familiei,cât și a școlii, 

lucrurile se aliniază și se clarifică în interiorul lor. Putem vedea schimbări de reacții, 

atitudini și comportamente. Relaxarea care vine din înțelegere și din conștientizarea valorii 

pe care o aduci contribuind la comunitate și respectând regulile acesteia.Și după ce toate 

cele de mai sus s-au așezat cuminți în imaginea de ansamblu, am ajuns la momentul în 

care ne-am putut uita la obiectivele academice. Și să ne punem în final întrebarea: toate 

acestea funcționeaza? 

 

Raspunsul este DA. 

În anul al treilea de ciclu Montessori, am putut observa dintr-odată cum toate 

lucrurile au venit împreună și s-au așezat în ceva armonios și cu sens. Ajunși în al treilea 
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an de ciclu Montessori, copiii au dobândit brusc un fel de maturitate. Au crescut mult și 

frumos. Au integrat regulile clasei. Au început să lucreze într-un ritm susținut, sa fie în 

mod natural preocupați în adâncime de diferite subiecte și aspecte ale lumii înconjurătoare. 

 

Au început să ceară prezentări, să fie dornici să progreseze şi să vorbească despre 

ceea ce studiază. Auzim tot mai des discuții ca cea de mai jos, între doi elevi de anul III: 

-Am observat că ai lucrat mult cu şarpele negativ în ultima vreme. 

–Da, îmi place foarte mult. 

–Eu am lucrat mult cu cutiile gramaticale și sunt acuma la prepoziţie. 

 

Am primit înapoi de la copii dovada că ceea ce au auzit și au trăit în tot acest timp 

alături de noi, tot acest efort comun înspre disciplină interioară, motivație de a învăța, 

experiența de a face parte dintr-o comunitate s-a așezat încet încet în interiorul ființei lor, 

iar vocea noastră a devenit parte din vocea lor interioară. 

 

Realizăm că am avut și avem în continuare așteptări mari de la copii. Dincolo de 

adunări și scăderi, de citit și scris, de tabla înmulțirii sau circuitul apei în natură, ei s-au 

angajat în sarcini dificile, de cautare a drumului lor, atât în interior, cât și în comun, în 

spațiul împărțit zi de zi cu ceilalți. 

 

A fost nevoie ca ei să facă față refuzului de a nu fi inclus într-un anumit grup, să 

gestioneze poate frustrarea unei jigniri sau despărțirea de un prieten, insă în același timp 

au putut experimenta bucuria de a fi parte dintr-o comunitate, de a împărtăși cu ceilalți în 

fiecare dimineață la micul dejun întamplările din viața lor, de a oferi și primi prietenie, 

sprijin și recunoaștere. Într-un loc  în care adulții nu ignoră și nu anulează nevoia de 

învățare socială, caracteristică vârstei, ci participă cu entuziasm și pasiune la experiența 

acesteia zi de zi. 

 

Ca atunci când un grup de elevi a lucrat mai multe zile la o activitate, numită 

multiplii pe foaie şi a strâns un număr mare de coli, care urmau a fi prinse într-o carte. 

Într-o zi foile lăsate nesupravegheate pe o masă au fost tăiate cu foarfeca de către un 

coleg. Fetiţa care a lucrat la acest proiect a observat munca ei tăiată în bucăţi şi l-a întrebat 

pe colegul care a tăiat: De ce ai făcut acest lucru? Ai vreo supărare cu mine? Dacă este 

aşa te rog sa îmi spui nu să îmi distrugi munca de trei zile. Tot ea le-a explicat şi colegilor 

cu care a lucrat întâmplarea şi au hotărât să repare foile şi să finalizeze munca începută. 

Această fetiţă a ajuns să îşi exprime supărarea prin cuvinte şi să găsească o soluţie pentru 

problema apărută. 
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Putem spune că copiii reușesc într-un mod remarcabil să ajungă să integreze un 

nivel de disciplină interioară și de judecată morală impresionant. Se organizează în mod 

spontan ca parte a întregului proces și vin la directorul școlii cu propuneri de îmbunătățire 

a mediului  și a meniului. 

 

Am primit înapoi de la părinți dovezi tangibile despre succesul acțiunilor noastre. 

Despre nivelul academic înalt pe care copiii l-au atins. Despre cum se descurcă cu grație 

și naturalețe în cadrul unei tabere de vară, a unei excursii în străinătate, dar și în fața unui  

test  într-un mediu nefamiliar. 

 

Au fost și momente foarte dificile, dar am descoperit că acest efort comun este 

cheia. Această disponibilitate de a-l asculta pe celălalt, deschiderea de a ne întâlni la 

mijloc, dorința de a urmări binele copilului și de a construi planuri și acțiuni în beneficiul 

său. 

 

Toate aceste ne motivează să mergem mai departe. Suntem recunoscători pentru 

tot ceea ce am realizat împreună și ne bucurăm că putem aduce în realitate un loc atât de 

special în care copiii nostri pot crește și învăța. Zi de zi. 

Cum gestionam conflictele intre copii la Monterra? La Monterra consideram ca 

fiecare conflict este o oportunitate. Conflictele nu sunt ingropate si nu fugim de ele, ci 

invatam impreuna – adulti si copii – cum sa le gestionam constructiv si cum sa trecem 

prin ele avand aceasta abordare mentala – este o ocazie de crestere personala si 

dezvoltare care are nevoie de atentie pentru a-si atinge scopul 

 

Credem in disciplina activa – in care obiectivul nostru asumat este sa insotim copilul 

in propria lui dobandire a disciplinei interioare, fara pedepse si recompense. Disciplina nu 

este un obiectiv in sine si nu se considera atinsa cand avem copii “cuminti” – care nu 

vorbesc si nu alearga, dimpotriva, in mediul Montessori copiii vorbesc intre ei si se misca 

in clasa liber in mare parte din timp. Disciplina este tot timpul un proces de invatare in 

care copilul descopera propriile lui mecanisme interioare, propriile lui reactii emotionale si 

invata sa le faca fata pentru a-si modela comportamentul conform regulilor existente 

atunci si acum. Intelegerea regulilor si controlul asupra propriului comportament sunt 

necesare, dar nu suficiente, pentru ca disciplina interioara presupune cu adevarat 

cunoasterea aceasta interioara – capacitatea copilului de a-si identifica emotiile, de a le 

numi, de a vorbi despre ele fara sa ii jigneasca pe altii si de a gasi modalitati proprii, 

acceptabile social de a le face fata fara a le suprima si a le nega. 
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Spun invatam impreuna – adulti si copii – pentru ca singura diferenta intre adulti 

si copii sunt cunostintele teoretice. Adultii de la Monterra sunt oameni care isi doresc sa 

traiasca in aceasta noua paradigma si fac eforturi insemnate pentru propria lor crestere 

interioara – prin cursuri Montessori [multumiri pentru AMI, ADEMR si MIB] , prin cursuri 

ESPERE [multumiri pentru Centrul Amaneser], prin prezenta aceasta vie alaturi de copii – 

fara pedepse si recompense – care in sine este transformatoare si provocatoare si te pune 

pe tine, adultul, intr-o pozitie de vulnerabilitate si constientizare. Pe de alta parte, adultii 

de la Monterra vin din aceeasi societate si au primit aceeasi educatie cand erau la randul 

lor copii, asadar nu aveau pana acum cativa ani si o intelegere experientiala – cum se 

simte sa traiesti cu adevarat in aceasta paradigma? Asa ca inceputul a fost foarte timid si 

provocator, de multe ori adultii spunand exact cuvintele potrivite, exact cum scrie la carte, 

fara sa existe in spate si trairea necesara. Ca un fel de forma fara fond. Uimitor, cateodata 

functioneaza si asa – daca te incapatanezi suficient de mult in forma, de multe ori se 

adauga incet-incet dar constant si fondul. De cate ori ma gandesc la felul in care s-a nascut 

modalitatea aceasta de disciplina activa la Monterra imi vine in minte acest citat: “O 

picătură de apă  sapa o piatra, nu prin violenta, ci pentru ca ea cade neîncetat.” Lucretius 

 

Cum facem acum in realitatea nostra de zi cu zi, care cu siguranta este bogata in 

oportunitati de practica? 

Primul lucru – suntem atenti sa nu atasam copiilor etichetele de victima si agresor. 

Avem convingerea ca acum si aici se intampla acest conflict intre cei doi copii pentru ca 

fiecare are ceva de oglindit si ceva de invatat. Etichetele de victima si agresor se schimba 

de regula de mai multe ori in cadrul aceleiasi zile si nu permit cu adevarat solutionarea 

conflictului, ci doar blocarea intr-un tipar de comportament. 

 

Apoi, abordam fiecare conflict cu aceasta credinta ca, insotiti de adultul care 

modeleaza comportamentul constructiv, fiecare copil are suficiente resurse interioare 

pentru a absorbi la randul lui aceasta modalitate de relationare. Stiu ca pare putin lucru 

sa pornesti la drum cu aceasta credinta, dar credeti-ma ca nu este. Pentru noi, a fost ca 

un salt in necunoscut. Am inceput cu copiii de 2,5-3 ani si ne intrebam daca chiar se poate 

asa ceva si daca chiar exista copii care sa adreseze conflictul asa cum ne propuneam noi 

si cum de altfel nici nu auzisem vreodata intamplandu-se in viata reala, doar practicam 

noi la Monterra intre noi. 

 

Exemplu concret – cineva iti ia creionul cu care desenezi. Cum am fost invatati noi 

sa abordam situatia? “Esti un prost si nesimtit, da-mi creionul acum!” “Doamna, X mi-a 

furat creionul” “Lasa ca iti arat eu, iti iau si eu desenul tau si il stric” “Plang si nu spun 
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nimic, gandindu-ma ca nu foloseste la nimic”. Modalitatile toxice de a raspunde la un 

conflict sunt foarte variate si numeroase. 

 

Cum propunem noi sa se intample lucrurile? 

Copilul – sa zicem Maria – a ramas fara creion, pentru ca Vlad i l-a luat. Maria 

merge la Carmen (adultul de la clasa) pentru a-i spune asta. Carmen ii confirma emotille 

– Ma gandesc ca esti suparata ca ai ramas fara creion – si o invita la un dialog in 3, la care 

participa si Vlad. Fiecare copil este invitat sa isi povesteasca supararea, fara etichetari si 

jigniri la adresa celuilalt. Se poate intampla cam asa: 

 

Maria: Sunt foarte suparata pentru ca mi-ai luat creionul. 

 

Vlad: Eu m-am suparat pentru ca ai spus ca desenez urat. 

 

[aceasta este primul pas, in care fiecare isi exprima supararea sau emotia negativa 

si celalat asculta; pare simplu, in realitate este un proces de invatare; copiii de 3-6 ani au 

nevoie de mai multe repetari si situatii de viata pentru a ajunge sa integreze acest lucru 

– sa numeasca supararea, sa vorbeasca despre ea si sa fie capabil sa il asculte si pe 

celalat; este o munca interioara imensa din partea acestui copil] 

 

Maria: Ma astept sa nu mai imi iei creionul fara sa ma intrebi. 

 

Vlad: Iti cer sa nu imi mai spui ca desenez urat. 

 

[acesta este al doilea pas, in care fiecare copil vorbeste despre asteptarea lui; La 

Monterra învățăm să comunicăm fără să folosim etichete: vorbim de comportamentul 

concret, nu de etichetări la nivelul lui “a fi”. Astfel ca si asteptarile se formuleaza in termen 

de comportament, nu la maniera “ma astept sa fii dragut si prietenos”] 

 

Maria: Mi se pare greu sa imi iau angajamentul ca nu iti mai spun vreodata ca 

desenezi urat. O sa tin cont ca te supari. 

 

Vlad: Imi iau angajamentul ca nu iti mai iau creionul fara sa te intreb 

 

[acesta este al treilea pas si ultimul, in care fiecare face un angajament in măsura 

in care poate/dorește îndeplini așteptările celuilalt de la el. Nu este obligatoriu sa 

indeplinesti asteptarile celuilalt. Este obligatoriu sa respecti regulile comunitatii – fara 

lovituri, fara jigniri, fara etichete, fara sa strici munca celuilalt, ca exemplu]. 
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Bineinteles, ce am asternut mai sus este un exemplu…perfect. In viata intalnim tot 

felul de situatii imperfecte si reactii imperfecte. Iar procesul intreg, ca desfasurare, ne 

propunem sa il urmam de abia in ciclul 6-12 ani, la scoala. La gradinita aplicam o varianta 

prescurtata, o pregatire si o invatare pentru aceasta modalitate de abordare a conflictului 

in trei pasi. 

 

Totusi, cand am inceput, ni se parea ca vorbim ca niste roboti din carti si ne aflam 

in propria noastra bula fara legatura cu realitatea. Plus ca nu stiam, chiar vom reusi? Chiar 

pot copiii sa integreze un astfel de comportament? A fost greu, lung, anevoios, cu suisuri 

si coborasuri, cu slefuiri, reveniri si rafinari…dupa 4-5 ani, am inceput sa vedem primele 

rezultate: o comunitate de copii care incep sa-si gestioneze in mod natural conflictele 

folosind acest limbaj si aceasta abordare, de multe ori fara medierea adultului, pur si 

simplu la initiativa lor. A fost si este uimitor in continuare. Suntem onorati de increderea 

avuta din partea parintilor si de tot ghidajul si invatarea de care am beneficiat pentru a 

putea sa avem, acum si aici, in Bucuresti 2019 astfel de comunitati in Monterra! Iata ceva 

pentru care chiar merita sa fii recunoscator. 
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Pilonul 2: Construim o comunitate Montessori 

 

Credem că educația este un parteneriat (Monterra - Părinți – Actori Sociali), avand 

Copilul in centru, în care toate părțile implicate contribuie la construirea unui proces de 

educație care să le ofere copiilor șansa unei dezvoltări naturale spre împlinirea 

potențialului uman imens al fiecăruia. Construim o comunitate Montessori în care părinții 

și educatorii să apeleze la limbajul inimii pentru a dezvolta în fiecare copil încrederea în 

sine, independența și plăcerea de a învăța care să îl însoțească întreaga viață. 

 

 

 

Cum vedem noi parteneriatul Școală – Părinte – Elev 

 

Cum vedem noi rolul nostru și rolul părinților în procesul de creștere și educare a copilului? 

 

Fiind o instituție de învățământ cu program normal și prelungit, Școala primară Monterra 

îi sprijină pe părinţi în creșterea copiilor. La Monterra credem in faptul ca acasă este 

principalul loc de formare al copilului si ne vedem astfel parteneri cu părinții in educarea 

fiecărui copil. Credem ca primii șase ani din viață sunt de o importanta critica pentru 

formarea copilului. Conform Mariei Montessori, până la această vârsta, copiii absorb 

informațiile din mediu. Adulții promovează procesul de învățare, funcționând ca o veriga 

dinamica intre mediu si copil. De aceea, procesul de învățare nu se reduce la trecerea 

pasiva a informațiilor de la educator la copil, ci mai degrabă metodele educative sunt 

construite pe tendințele naturale ale celor mici: comunicare, explorare ori creativitate. 

• Școala primară Monterra se ocupă de dezvoltarea individuală a fiecărui copil; 

considerăm că toți copiii au nevoie de o familie iubitoare și care să îi susțină moral. 

• Aici la Monterra credem că e  nevoie de o întreagă comunitate ca să crești și să educi 

un copil.  

• Elevi, echipa Școlii, părinți, suntem cu toții parteneri în acest procese de ghidare a 

copilului spre atingerea propriului potențial. 

• De aceea, dorim sa construim împreuna o Comunitate Montessori. 

 

La Monterra, noi vedem comunitatea ca un grup de oameni cu interese, credințe sau norme 

de viață comune.  

 

 

http://aicicrescmontessori.ro/blog/monterra-simbolul-girafelor/
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Misiune si valori comune: 

➢ Urmarim interesul superior al copilului 

➢ Educatie Montessori 

➢ Comunicare asertiva 

➢ Acceptare 

➢ Respect 

➢ Prietenie 

➢ Competenta 

 

Moduri de a ne aduce contributia: 

➢ Oferim si primim feedback, in mod deschis si atunci cand apare 

necesitatea 

➢ Ascultam aratand acceptare si respect. Ne spunem opinia dintr-o 

pozitie de acceptare si respect. 

➢ Cerem si oferim ajutor  

➢ Avem grija de nevoile noastre si aratam respect nevoilor celor din 

jur 

➢ Pornim de la premisa increderii reciproce 

➢ Cream oportunitati de a aduce oamenii impreuna 

➢ Cream oportunitati de a contribui la binele comunitatii largite 

➢ Pornim de la credinta ca impreuna putem reusi 

 

Relatia de parteneriat Monterra - Parinti 

➢ Oferim si primim feedback, in mod deschis si atunci cand apare 

necesitatea 

➢ Ascultam aratand acceptare si respect. Ne spunem opinia dintr-o 

pozitie de acceptare si respect. 

➢ Pornim dintr-o pozitie de incredere. Atat in competenta si expertiza 

fiecareia dintre parti in relatia cu copilul, cat si in  dorinta fiecareia 

dintre parti de a urmari interesul superior al copilului 

➢ Fiecare dintre parti se obliga sa respecte regulile Comunitatii 

➢ Fiecare dintre parti este constienta ca educarea copiilor presupune 

un efort continuu de dezvoltare personala, pe care si-l asuma 

➢ Monterra ofera un serviciu de educatie la standarde foarte inalte, iar 

parintii ofera sustinere financiara, constanta si la timp, pe toata 

durata anului scolar, conform intelegerii contractuale 

➢ In cazul aparitei unor dificultati de orice natura pe durata participarii 

copilului la programul educational al gradinitei, comunicarea si 
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colaborarea dintre parinti si Monterra sunt esentiale.  

➢ Monterra asculta permanent ceea ce fiecare membru al comunitatiii 

are de spus. Deciziile cu privire la modul de functionare, cu 

consecinte directe asupra responsabilitatilor pe care Monterra si le 

asuma, sunt in sarcina Monterra. Monterra se obliga sa urmareasca 

binele comun in luarea acestor decizii: considerand interesele 

copiilor, angajatilor, parintilor, partenerilor, in interiorul cadrului 

legal existent. 

➢ Consideram permanent balanta dintre ceea primim si ceea ce ne 

nemultumeste. Alegem sa ne exprimam atat nemultumirile, dar si 

multumirile. Este intotdeauna placut sa auzi aprecieri sincere.  

➢ In conditiile unor resurse limitate, dar generoase, Monterra va alege 

intotdeauna sa se concentreze pe a furniza o educatie de calitate si 

pe construirea unei echipe de profesionisti. 

➢ In termenii relatiei administrative, Monterra se angajeaza la un timp 

de raspuns la email-urile de pe contact@aicicrescmontessori.ro de 2 

zile lucratoare. 

 

Moduri de a fi impreuna si de ne aduce contributia: 

➢ Formale - prin participarea la evenimentele pe care Monterra le propune pe 

durata anului scolar. Aceste evenimente sunt menite sa: 

• Disemineze informatii despre Montessori 

• Ofere informatii despre ESPERE si parenting 

• Ofere parintilor sansa de a vedea la clasa cum arata 

Montessori 

• Ofere oportunitatea petrecerii timp de calitate parinte-copil 

• Ofere informatii despre evolutia copilului in mediul de la 

gradiniță și școală 

➢ Formale – intalniri de lucru, chestionare si sondaje 

• Intalniri individuale parinte-educator 

• Sedinte cu parintii 

• Sedintele comitetelor de parinti 

• Oferire de feedback prin intermediul chestionarelor si 

sondajelor 

➢ Informale 

❖ Bunatatea e contagioasa 

• Uleiosul, Baterel, Recicleta 

• Prietenul secret la Monterra 

mailto:contact@aicicrescmontessori.ro
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❖ Petreceri, excursii si serbari ale Comunitatii 

❖ Zilele de nastere ale copiilor. Plimbări în parc. Intalniri de weekend 

❖ Intalnirile din fiecare zi. Dimineata la venire. Seara la plecare 

❖ Alte evenimente/intalniri propuse de membrii comunitatii 

 

Care este angajamentul asumat de Monterra? 

➢ Acționăm întotdeauna în interesul superior al copilului;  

➢ Educație Montessori de calitate;  

➢ Comunicare ESPERE;  

➢ Garanția că adresăm împreună orice dificultate ar apărea;  

➢ Parteneri selectați;  

➢ Punem la lucru zi de zi valorile și principiile cu care am pornit la drum. 

 

 

Ce inseamna interesul superior al copilului? 

➢ Avem grija de nevoile copiilor 

➢ Tratam copilul cu respect si consideratie, in calitatea sa foarte importanta de fiinta 

umana responsabila de constructia societatii de maine 

➢ Observam copilul pentru a-l putea ghida  

➢ Stimulam copilul sa isi urmeze propriul interes 

➢ Ne adresam cu caldura si asertivitate. Fara etichete 

➢ Nu folosim recompense sau pedepse 

➢ Avem incredere in capacitatea copilului de a gestiona diferite situatii, unele dintre 

ele dificile si/sau frustrante, atata vreme cat primeste o insotire adecvata in acest 

sens 

➢ Incurajam copilul sa isi atinga ceea ce poate parea o limita si sa experimenteze 

sentimentul de a trece dincolo de aceasta 

➢ Suntem constienti ca invatarea optima are loc in conditiile unei baze emotionale 

sigure 

➢ Credem ca miscarea este foarte importanta in invatare 

➢ In urma experientei noastre de mai multe generatii, vedem ca pedagogia 

Montessori asa cum este aplicata la Monterra da roade  

➢ Consilierea psihologica si observarea la clasa sunt de foarte mare ajutor pentru a 

intelege copilul si a gasi modalitatile cele mai potrivite de sustinere a lui 

➢ Alegem cu grija partenerii si colaboratorii care vin in contact cu copiii si completeaza 

educatia pe care noi o oferim 
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➢ Consideram ca mediul de formare al copilului este acasa si parintii au un rol 

fundamental in a construi, impreuna cu noi, cadrul de valori, mesaje si reguli care 

sustine copilul in integrarea lui la Monterra. 

➢ Construim și menținem o echipă de oameni pasionați, care își practică meseria din 

vocație  

➢ Considerăm că experiența traiului în comunitate este una esențială pentru 

bunăstarea copiilor pe parcursul întregii vieți  

➢ Avem așteptări înalte de la copii, pe măsura potențialului lor foarte înalt  

➢ Știm să fim fermi, dar calzi, atunci când cerem că regulile să fie respectate  

➢ Credem că învățarea înseamnă mult mai mult decât achizițiile academice  
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Acțiuni concrete derulate de Școala Primară Monterra pe 

orizontul 2017-2020 în cadrul pilonului Construim o Comunitate 

Montessori: 

 
1. Parteneriat Monterra cu Centrul Amaneser pentru expunerea părinților 

și formarea echipei în metoda ESPERE.  Ateliere ESPERE pentru părinți 

și seminarii de formare pentru echipa Monterra în fiecare an școlar, 

conform calendarului anual 

2. Parteneriat Monterra cu MIB pentru oferirea către comunitatea 

Monterra de cursuri și seminarii Montessori cu traineri AMI calificați. 

Participarea părinților de la Monterra la seminarii MIB. Participarea 

echipei Monterra la cursuri de formare AMI și seminarii de dezvoltare 

profesională la MIB pe orizontul 0-3 ani, 3-6 ani și 6-12 ani. 

3. Parteneriat Monterra cu ADEMR pentru promovarea către comunitatea 

Monterra a evenimentelor ADEMR – conferințe nationale pe teme 

Montessori, lansări de carte, seminarii. Monterra - partener principal 

alături de ADEMR în promovarea la București a filmului Urmează 

Copilul:Copilul e Maestrul în noiembrie 2019. Implicarea comunității 

Monterra – părinți și echipă – în toate evenimentele ADEMR organizate 

la nivel național 

4.  Seri Montessori pentru părinți și Ateliere ESPERE pentru părinți în 

fiecare an școlar, conform calendarului anul 

5. Ședințe cu părinți și Întâlniri periodice cu Comitetul de Părinți 

6. Serbări la clasă: De Crăciun, de final de an, Ziua Mamei, Ziua Tatălui 

7. Sesiune anuală de observare la clasă 

8. Copiii sunt educatori/Ziua Bunicilor/alte evenimente similare în care 

părinții sunt invitați la școală/grădiniță alături de copii 

9. Campaniile Bunătatea e Contagioasă: acțiuni ecologice și de ajutor al 

comunităților defavorizate 

10. Întâlnirile de Ceai și Cafea la Monterra 

11. Organizarea în parteneriat cu specialiști din rândul părinților Monterra a 

unor ateliere și seminarii (Educație Sexuală, Rivalitatea între Frati, 

Ateliere Creative) 

12. Teambuilduing-uri Monterra în fiecare an 
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Pe orizontul 2020-2023, în cadrul pilonului Construim o 
Comunitate Montessori ne propunem: 

 
▪ Să organizăm 2 Conferințe Anuale pe teme Montessori şi ESPERE 

de instruire a publicului larg 

▪ Să organizăm minim 3 evenimente pe an de implicare a părinților 

în activitatea de la clasă 

▪ Să organizăm minim 2 campanii pe an de implicare a comunității 

Monterra – echipă şi părinți în proiecte din cadrul pilonului 

Bunătatea e Contagioasă – actiuni ecologice/voluntariat/campanii 

de susținere a categoriilor defavorizate 

▪ Continuarea şi consolidarea parteneriatelor cu Centrul Amaneser, 

MIB şi ADEMR 

▪ Organizarea anuală a unui temabuilding pentru Echipa Monterra  
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Pilonul 3: Bunătatea este contagioasa  

 

La Monterra credem că bunătatea este o alegere conștientă, că putem alege să fim 

buni, că blândețea, compasiunea, acceptarea și iubirea pentru ceea ce ne înconjoară 

construiesc bunătatea și că aceasta este esența vieții. Credem că bunătatea este 

contagioasă și ne dorim să transmitem că fiecare dintre noi putem schimba lumea din jurul 

nostru, chiar prin gesturile mici pe care alegem să le facem.  

Propunem părinților proiecte comune prin care participăm la viața comunității şi 

dăruim o parte din resursele şi timpul nostru. În mod concret, acțiunile noastre prin care 

susținem dezvoltarea acestui pilon la Monterra sunt: 

1. Campanii de participare, în cadrul Monterra sau în afara acesteia, la activități 

ecologice ce au drept scop protejarea planetei, a vieții pe Pământ și promovarea 

comportamentelor sustenabile:  

a. Proiect de plantare/ împădurire Mic și Ecologist,  

b. Proiecte de reciclare: Recicleta, Uleiosul, Baterel. 

 

2. Promovarea valorii de ajutor. Să îi ajuți pe cei care au nevoie este o valoare 

și un comportament încurajat și respectat în comunitatea noastră. Iată câteva exemple 

ale unor astfel de acțiuni și parteneriate desfășurate până acum și pe care dorim să le 

continuăm:  

a. Acțiuni de donare în baza parteneriatul cu Asociația Acuma,  

b. Susținerea mamelor victime ale violenței domestice care primesc adăpost în 

cadrul Centrului Maternal Casa Agar,     

c. Acțiuni de donare pentru copii din medii defavorizate sau din spitale (jucării, 

îmbrăcăminte, cărți),  

d. Acțiuni de susținere a implicării civice (campanie direcționare a impozitului 

pe venit către MagiCAMP, campanie de strângere de fonduri prin SMS și produse pentru 

Asociația Inima Copiilor),  

e. Acțiuni de donare în cadrul unei săptămâni tematice - Săptămâna carității la 

Monterra. 

3. Când vrei o lume mai bună, începi prima dată cu tine și comunitatea din 

care faci parte. La Monterra avem o serie de evenimente și acțiuni cu tradiție care ne ajută 

să întărim constant comunitatea și să ne simțim aproape unii de alții, prin mesaje cadou, 

vorbe bune și îmbrățișări multe:  

a. Serbările de iarnă sau cele prin care marcăm încheierea anului școlar, 

b. Proiectul Prietenul Secret la Monterra,  

c. Întâlnirile de Ceai și Cafea la Monterra,  

d. Panoul Bunătatea e Contagioasă. 
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Pe orizontul 2020-2023, în cadrul pilonului Bunătatea e 
Contagioasă ne propunem: 

 

 

▪ Să continuăm şi să dezvoltăm parteneriate cu 

firme/asociații/fundații ce promovează activitățile ecologice şi 

comportamentele sustenabile în cadrul Comunității Monterra 

(copii, părinți, echipă) 

▪ Să promovăm Ajutorul către cei care au nevoie prin acțiuni şi 

parteneriate ce implică întreaga Comunitate Monterra (acțiuni de 

donare şi implicare civică anuale) 

▪ Să organizăm minim 2 campanii pe an de implicare a comunității 

Monterra – echipă şi părinți în proiecte din cadrul pilonului 

Bunătatea e Contagioasă – actiuni ecologice/voluntariat/campanii 

de susținere a categoriilor defavorizate 

▪ Să continuăm tradițiile de la Monterra ce au ca scop întreținerea şi 

consolidarea Comunității Monterra: Prietenul Secret la Monterra, 

Serbările, Întâlnirile de Ceai şi Cafea, Panoul Bunătatea e 

Contagioasă 
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 Declaratia de calitate 

Școala noastră consideră că beneficiarii directi ai procesului educativ sunt copiii. 

Modalitatea centrala prin care se realizeaza calitatea procesului educativ este o imbinare 

de 3 aspecte fundamentale: 

- aplicarea pedagogiei Montessori 

- comunicare asertiva cu copii 

- oameni care impartasesc valorile noastre si sunt capabili sa sustina si sa 

realizeze la nivel de excelenta cele doua obiective de mai sus 

 

Consideram ca mai presus de orice se afla bunăstarea copiilor din scoala, 

dezvoltarea lor emotionala, sociala si cognitiva,  si aceasta tinta nu se poate realiza decat 

zi de zi, prin implicarea directa a profesorilor si a intregului personal al scolii. Calitatea 

procesului educativ, ca si permanenta imbunatatire si evaluare a acestuia este 

responsabilitatea directa si zilnica a tuturor celor implicati in activitatea scolii si in acelasi 

timp in mod primordial a invatatorului de la clasa. Anumite aspecte ale acestui proces pot 

fi evidentiate, urmarite si cuantificate prin activitatea CEAC, insa mecanismul sau intrinsec 

si delicat sta in mana oamenilor care au menirea de a-si angaja resursele cognitive si 

afective in acest demers de sustinere a dezvoltarii copilului, de a merge alaturi de el pe 

drumul transformarii promisiunii in realitate. Acesta este in fapt ratiunea noastra de a 

exista. 

Asa cum se arata si in misiunea noastra, evident ca nu suntem singuri pe acest 

drum, alaturi de copil se afla in primul rand parintii lui. 

Cum stim ca ceea ce facem este benefic pentru copil? Cum stim ca parintii sunt 

multumiti de ceea ce facem? Cum stim ca avem un impact ? 

Vom aborda pe rand aceste intrebari, intrucat raspunsurile nu sunt identice si 

automate. 

 

Cum stim ca ceea ce facem este benefic pentru copil? 

 

In primul rand stim uitandu-ne la copii. Cu dragoste, cu atentie, cu intelegere, cu 

uimire si bucurie. Observandu-i, ascultandu-i, punandu-i in centru, dar invitandu-i si 

alaturi de ceilalti. Vazandu-le progresele zi de zi. 

 

In al doilea rand, stim la nivel general si conceptual din studiile stiintifice care incep 

sa sustina tot mai mult beneficiile metodei Montessori. Consideram astfel ca premisa 
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demersului nostru fundamental este corecta si putem in continuare construi detaliile si 

realitatile functionarii sale zilnice.  

Continuam sa ne uitam la cercetarile stiintifice si sa selectam instrumente de 

educatie eficiente si aliniate principiilor Montessori. Promovam educatia cosmica, a 

copilului ca intreg, astfel ca dezvoltam in parteneriat cu parintii programe optionale si 

extracuriculare destinate sa ajute si sa intregeasca formarea copilului. 

 

In al treilea rand stim uitandu-ne la profesori. Procesul initial de selectie, si apoi de 

evaluare continua, de a vedea preocuparea permanenta pentru imbunatatirea procesului 

educativ dar si grija pentru sustinerea individuala a dezvoltarii fiecarui copil, modul atent 

si prezent de comunicare cu copilul se constituie in premisele necesare construirii unui 

sistem educativ de calitate. 

 

In al patrulea rand stim intrebandu-i pe parinti. Cum vad ei de acasa ce vedem noi 

de la scoala. Cand ne vedem si povestim sau in mod formal, la fiecare inceput de an si la 

fiecare sfarsit de an. 

 

Cum stim ca părinții sunt multumiți de ceea ce facem?  

 

In primul rand, stim pentru ca au ales sa aduca copilul la scoala noastra si au ales 

sa stea alaturi de noi. 

 

In al doilea rand stim pentru ca ii intrebam. Pentru ca vorbim cu ei zi de zi. Pentru 

ca ei vorbesc cu noi zi de zi. Pentru ca avem intalniri periodice pentru cei mai putin 

vorbareti.  

 

In al treilea rand stim pentru ca incercam sa ii convingem de asta. Consideram ca 

o parte importanta a asigurarii calitatii educatiei oferite copiilor este comunicarea continua 

cu parintii despre ceea ce credem noi ca este o educatie de calitate si despre de ce credem 

noi ca asiguram o educatie de calitate. Le vorbim despre principiile Montessori, metodele 

si valorile noastre. Ii invitam in clasa, de cel putin doua ori pe an, sa vada cum arata 

lucrurile despre care le vorbim si cum construiesc copii si profesorii lucrul la clasa. 

 

In al patrulea rand stim vazand nivelul de implicare al parintilor in activitatile 

noastre. Sugestiile lor despre activitatea noastra. Masura in care se simt parte a unei 

comunitati. 
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Cum stim ca avem impact? 

 

 In primul rand pentru ca facem ceva in care credem. Si acest lucru este 

irezistibil! 

 In al doilea rand vazand cum vom creste de la an al an. 

 In al treilea rand observand cum parintii devin o comunitate. Ajutandu-i sa 

devina o comunitate prin crearea de evenimente interesante pentru ei. 

 In al patrulea rand implicandu-ne activ in comunitate. Realizand parteneriate cu 

cei cu care impartasim valori comune. Implicandu-ne activ in promovarea si dezvoltarea 

pedagogiei Montessori, a crearii resurselor necesare pentru aceasta pe plan national. 

 

 

 

 

d.2 Optiunea pentru valori 

 

Inspirati de Manualul de Calitate Pilot elaborat de ARACIP, putem spune 

ca Optiunea noastra de valori este urmatoarea: 

 

- optam pentru primatul dezvoltarii copilului ca intreg, cognitiv, comportamental, 

emotional, social in fata urmaririi cu orice pret a performantelor pe anumite paliere 

dinainte stabilite 

- optam pentru servicii educationale diferentiate 

- optam pentru individualizare, ca tinta primordiala a educatiei, punand accent pe 

dezvoltarea maxima a fiecarei personae 

- optam pentru autonomia institutionala a organizatiei noastre si cea individuala a 

profesorului, in acord cu misiunea, viziunea si valorile școlii noastre 

- optam pentru un model de comunicare asertiva atat interna si externa  

- optam pentru un profesor acordat la nevoile copiilor, capabil sa sustina si sa 

incurajeze dezvoltarea naturala a copilului, avand o viziune constructivista asupra 

procesului de educare 

- optam pentru crearea zilnica de calitate in primul rand prin oameni si apoi prin 

principiile Montessori aplicate in procesul educativ 

 

 

 Dimensiuni transversale – invatamant incluziv 
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Proiectul nostru, prin insasi natura sa – proiect de educatie ce isi propune sa 

implementeze o noua filozofie si o noua perspectiva asupra copilului, sa re-gandeasca 

scoala intr-un format mult mai apropiat de nevoile copilului si cu un scop mult mai precis, 

de dezvoltare a potentialului natural al aceastuia – este intim legat de dezvoltarea durabila. 

Desi avem in minte de cele mai multe ori prezervarea si folosirea judicioasa a resurselor 

naturale ale Pamantului atunci cand vorbim despre dezvoltare durabila, este evident rolul 

crucial al resursei umane in atingerea acestui deziderat. Din pacate, o scoala ne-atractiva 

ce diminueaza interesul copiilor pentru cunoastere si motivatia interioara, creste sansele 

de abandon scolar si conduce la rate din ce in ce mai mari de analfabetism are un impact 

negativ profund asupra resursei umane si diminueaza, poate chiar pe durata a catorva 

generatii, potentialul de dezvoltare. Educatia holistica, educatia pentru pace, educatia 

cosmica – piloni naturali in curriculum Montessori sunt tot atatea elemente necesare 

pentru o dezvoltare durabila. 

Proiectul sustine egalitatea de gen, declarand de la inceputul excluderea oricaror 

discriminari atat in inscrierea copiilor cat si in selectia personalului. 

Școala Primară Monterra primește copii indiferent de rasă, culoare, sex, religie, 

naționalitate ori etnie. Aceștia vor avea drepturi și privilegii egale în desfășurarea 

activităților care țin de Școala Primară Monterra. 

Școala oferă burse copiilor cu probleme medicale grave sau familiilor cu dificultăți 

financiare în funcție de posibilitățile financiare anuale. 

.De asemenea, in ceea ce priveste accesul grupurilor dezavantajate, este de interes 

sa ne raportam la inceputuri, la prima Casa dei Bambini inaugurata de Maria Montessori 

in Italia: in 1906-1907 in cartierul sarac San Lorenzo din Roma; copiii care locuiau in acest 

cartier au fost adunati de pe strazi si isi petreceau ziua cu minima supervizare parentala; 

in acelasi spirit, ne propunem sa pastram usile deschise pentru toate categoriile sociale. 
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Ținte Strategice. Opțiuni Strategice 
 

Pentru stabilirea direcțiilor principale de dezvoltare, a opțiunilor strategice și a 

obiectivelor specifice si tintelor scolii noastre, luăm în considerare analizele efectuate mai 

sus si in special confluența dintre punctele slabe si amenințările deja identificate prin 

analiza SWOT.  De aici identificam doua directii strategice de dezvoltare, si anume Oferirea 

unei educatii Montessori de calitate si consolidarea reputatiei si imaginii scolii noastre in 

comunitate, pe de o parte, si pe de alta parte Participarea scolii ca membru activ in 

promovarea pedagogiei Montessori pe plan local si national. Aferent acestor directii, 

decurg tintele strategice si obiectivele specifice, astfel: 

1. Oferirea unei educatii Montessori de calitate si consolidarea reputației și 

imaginii școlii noastre în comunitare 

1.1. Asigurarea unei educatii de calitate, in vederea unei dezvoltari cognitive, 

sociale si emotionale armonioase a copilului  

1.2. Consolidarea unei echipe educationale de calitate, preocupata de 

perfectionare continua si de implementarea celor mai bune practici pentru atingerea 

obiectivelor organizatiei 

1.3. Implicarea activa a parintilor in sustinerea obiectivelor organizatiei si 

comunicarea eficienta pe relatiile profesor - copil -parinte, director - profesor - parinti 

 

2. Participarea scolii ca membru activ in promovarea pedagogiei Montessori pe 

plan local si national 

2.1. Creşterea vizibilităţii scolii si diseminarea informatiilor legate de pedagogia 

Montessori, misiunea si valorile organizatiei prin actiuni de informare a comunitatii tinta. 

Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii prin derularea de proiecte și parteneriate locale, 

naționale și europene 

 

 

Tinta Strategica Nr 1 

1. Asigurarea unei educatii de calitate, in vederea unei dezvoltari 

cognitive,sociale si emotionale armonioase a copilului  

 

Optiuni Strategice 
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Optiunea Curriculara Respectarea curriculei 

Montessori cu cele 6 arii. Construirea 

comunitatii de copii cu varste 

cuprinse intre 6 si 12 ani, conform 

pedagogiei Montessori. Aria 

Educație pentru Pace implementată 

în fiecare clasă la Circle Time și prin 

materiale la raft. 

Optiunea investitiei in resursa 

umana 

Participarea membrilor 

echipei Monterra la seminarii de 

dezvoltare pe partea emoțională și 

socială. 

Optiunea relatiilor 

comunitare 

Parteneriate cu alte școli 

Montessori din țară și din străinătate, 

partene 

Rezultate asteptate Orizont de timp 

80% din copii au dezvoltare 

emoțională și socială 

corespunzătoare vârstei, conform 

aprecierilor echipei de la clasă și 

consilierului școlar. 

2020-2023 

80% din copii au cel putin stadiul 

"Prezentat" pentru toate 

materialele corespunzatoare 

varstei. 

Permanent.  

70% dintre părinți 

consideră că au beneficiat de 

educație Montessori autentică la 

Monterra 

2020-2023 
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Tinta Strategica Nr 2 

2. Stimularea formarii continue a personalului didactic si 

implicarea permanenta in activitati de perfectionare in pedagogia 

Montessori 

Optiuni Strategice 

Optiunea Curriculara - 

Optiunea investitiei in resursa 

umana 

Continuarea formării 

ESPERE pentru echipa Monterra. 

Seminarii și formare profesională în 

parteneriat cu MIB. Conferințe 

Montessori și alte formări 

profesionale în centre AMI/alte 

centre Montessori 

Optiunea financiara si a 

dotarilor materiale 

Biblioteca profesionala se 

dezvoltă în fiecare an 

Acțiuni periodice de 

consolidare a echipei 

Optiunea relatiilor 

comunitare 

Dezvoltarea de parteneriate 

multiple in comunitate: cu alte școli 

Montessori si traditionale pentru 

schimburi periodice de experienta; 

cu firme de comunicare si psihologie 

pentru colaborari multiple – cursuri 

pentru educatoare pe comunicare si 

psihologia copilului; cu diferite 

fundatii pentru proiecte sociale in 

care sa fie implicata intreaga echipa 

de educatoare 

Rezultate asteptate Orizont de timp 

Climat organizational 

deschis, in care angajații simt că sunt 

2020-2023 
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parte dintr-o echipă și munca lor este 

importantă și valorizată  

Minim 10 de ore de instruire 

pe an – cursuri interne/externe, atat 

pentru învățătoarea principală, cât și 

pentru asistente 

Permanent.  

Toată echipa educațională 

obtine la evaluarea de final de an 

calificativul bine si foarte bine 

2020-2023 

 

Tinta Strategica Nr 3 

Implicarea activa a parintilor in sustinerea obiectivelor organizatiei si 

comunicarea eficienta pe relatiile profesor-elev-parinte, director - 

profesor - parinti 

Optiuni Strategice 

Optiunea Curriculara Includerea activă a părintilor 

in activitățile desfasurate la școală 

sub diferite teme – Saptamana  

profesiilor, Saptamana despre 

Familie,  Ziua Mamei, Ziua Tatalui. 

Chestionarea parinitlior cu privire la 

activitatile extracurriculare si 

implicarea lor in organizare. 

Activitatea de observare la clasa. 

Optiunea investitiei in resursa 

umana 

Întâlniri periodice pentru 

părinți în care: se prezinta mai multe 

informatii despre Pedagogia 

Montessori, se discuta situatii 

concrete si modalitati diferite de 

gestionare a lor, se propun activitati 

in comun școală-părinți. 

Optiunea financiara si a 

dotarilor materiale 

Realizarea unei biblioteci 

pentru parinti – cuprinde carti pentru 
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parinti legate de pedagogia 

Montessori, carti de parenting, carti 

de comunicare 

Optiunea relatiilor 

comunitare 

Parteneriate cu firme ce ofera 

cursuri pentru parinti in acord cu 

viziunea promovata de noi pentru 

orizontul 3-12 ani. Desfasurarea de 

activitati comune cu parinti pentru 

întrajutorarea comunității – pentru 

copiii defavorizati, pentru batrani, 

etc. 

Rezultate asteptate Orizont de timp 

Calificativul obtinut de catre 

școala din partea parintilor este in 

porportie de peste 70% bine si foarte 

bine (de verificat prin chestionare 

anuale) 

2020-2023 

Minim 2 evenimente interne 

sau externe pe pedagogia Montessori 

și comunicarea ESPERE pentru 

părinții din comunitatea Monterra 

permanent 

Peste 80% din parintiii 

considera buna si foarte buna 

comunicarea cu liderul de la clasă 

2020-2023 

Peste 70% din parintiii 

considera buna si foarte buna 

comunicarea cu directorul 

2020-2023 

 

Tinta Strategica Nr 4 

2. Promovarea imaginii Școlii Primare Monterra si diseminarea 

informatiilor despre pedagogia Montessori  către pulbicul larg. 

Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii prin derularea de 

proiecte și parteneriate locale, naționale și europene 

Optiuni Strategice 
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Optiunea Curriculara Informarea publicului larg și 

a celor interesați despre pedagogia 

Montessori prin dezvoltarea unui 

blog propriu cu articole în limba 

română scrise de specialiști despre 

pedagogia Montessori. La acest 

moment blogul numără peste 300 de 

articole. 

Optiunea investitiei in resursa 

umana 

Existența unui om desemnat 

în acest sens în organizație. 

Optiunea financiara si a 

dotarilor materiale 

Organizarea la sediul școlii a 

unor seminarii de promovare a 

pedagogiei Montessori care sa fie 

deschise catre publicul larg.   

Optiunea relatiilor 

comunitare 

Participarea activa in cadrul 

Asociatiei Montessori din Romania. 

Incheierea de parteneriate cu diverse 

asociatii ce impartasesc obiective 

similare cu ale noastre – legate de 

nutritie sanatoasa, educatia mediului, 

dezvoltarea personala a copiiilor, etc. 

Construirea unei comunitati de 

parinti bine informata si doritoare sa 

disemineze principiile Montessori. 

Rezultate asteptate Orizont de timp 

Cel putin un seminar de 

prezentare a pedagogiei Montessori 

catre parinti pe semestru 

permanent 

Participarea ca partener la cel 

putin un eveniment Montessori anual 

permanent 

Minim 1 parteneriat cu o 

școală Montessori din Europa sau 

SUA pe orizontul 2020-2023 

2020-2023 
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Ciclul de viata al proiectului 

 

❖ Ani şcolari:          3 ani  

Durată lungă:       2020-2023 

Am ales un ciclu de 3 ani pentru proiectul de dezvoltare institutionala deoarece 

acopera in intregime ciclul de 3 ani specific Montessori și ne permite sa avem o analiză 

comparativă foarte pertinentă realizat versus previzionat. 

 

Etape de realizare 

 

 

i.Etapa I: Anul scolar 2020-2021 

Resurse umane:   

Nivel primar: Andreea Vlad – profesor Montessori 3-6 ani, grad didactic 2, directorul 

Școlii, Adriana Bogdan – profesor Montessori 6-12 ani și directorul adjunct al școlii, 

Corina Petcu – profesor Montessori 6-12 ani, Magda Ghecea, profesor Montessori 

6-12 ani. Mirela Nita – asistent la clasă, Alina Buruiană – asistent al clasă, Ramona 

Gramovici – asistent la clasa. Ana Maria Lepădatu – profesor engleză. 

Nivel preșcolar: Andreea Vlad – profesor Montessori 3-6 ani. Anca Făgăraș – 

profesor Montessori 3-6 ani. Denise Availoaei – profesor Montessori 3-6 ani. 

Katherine Biscubsky – profesor Montessori 3-6 ani. Andreea Grigore – profesor 

pentru învățământul primar și preșcolar, coordonează programul prelungit 

ii.Resurse materiale: Întreg setul de materiale Montessori 6-12 ani pentru cele 3 

clase de școală este deja achizionat. Întreg setul de materiale Montessori 3-6 ani este 

achiziționat. Buget de întreținere/completare: 10,000 EUR. 

iii.Plan de scolarizare: 

a.  Nivel primar 1: 2 comunități Montessori 6-9 ani a câte 20 de copii, total 

40 de copii 

b. Nivel primar 2: 1 comunitate Montessori 9-12 ani cuprinzând 18 de copii, 

total 18 de copii 

c. Nivel preșcolar: 4 comunități Montessori 3-6 ani , 3 comunități a câte 25 

de copii și 1 comunitate de 15 copii, total 90 copii 

iv.Resurse prognozate: 15,000 EUR 

 

i. Etapa II: Anul şcolar 2021-2022 

- Resurse umane: ne propunem sa continuam eforturile de perfectionare 

continua a cadrelor didactice in metoda Montessori prin participarea la conferinte interne, 

seminarii, work-shop-uri, cercuri pedagogice, conferințe internaționale 
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- Resurse materiale: extinderea registrului de materiale Montessori și 

materiale didactice, buget 10,000 EUR 

- Plan de scolarizare 

A. Nivel primar 1: 2 comunități Montessori 6-9 ani a câte 25 de 

copii, total 50 de copii 

B. Nivel primar 2: 1 comunitate Montessori 9-12 ani cuprinzând 25 

de copii, total 25 de copii 

C. Nivel preșcolar: 4 comunități Montessori 3-6 ani a câte 25 de 

copii, total 100 de copii 

ii. Etapa III: Anul şcolar 2022-2023 

- Resurse umane: ne propunem sa continuam eforturile de perfectionare 

continua a cadrelor didactice in metoda Montessori prin participarea la conferinte interne, 

seminarii, work-shop-uri, cercuri pedagogice, conferințe internaționale 

- Resurse materiale: imbogatirea bazei materiale, actualizarea sa; buget 

10,000 EUR 

- Plan de scolarizare : 

A. Nivel primar 1: 2 comunități Montessori 6-9 ani a câte 30 de 

copii, total 60 de copii 

B. Nivel primar 2: 1 comunitate Montessori 9-12 ani cuprinzând 25 

de copii, total 25 de copii 

C. Nivel preșcolar: 4 comunități Montessori 3-6 ani a câte 28 de 

copii, total 112 copii 

- Resurse prognozate: 15,000 EUR 

 

Resurse strategice: 

 

- Resurse umane: Consideram oamenii esentiali in proiectul nostru de educare 

a copiilor. Echipa noastra de educatoare impartaseste misiunea si valorile noastre si este 

pregatita pentru implementarea pedagogiei Montessori la cele mai inalte standarde. Nu in 

ultimul rand, managementul este de tip participativ si asigura un climat organizational 

deschis in care este incurajata initiativa personala, dezvoltarea continua si lucrul in echipa. 

            Buna funcţionare a instituţiei este asigurată de personal calificat, cu un 

ridicat nivel profesional şi comportamental: 

✓ 1 Director 

✓ 1 Director Adjunct 

✓ 1 Manager Administrativ 

✓ 3 Profesori Montessori pentru ciclul primar 

✓ 4 Profesori Montessori pentru nivelul 3-6 ani 
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✓ 1 Profesor de limba engleză 

✓ 2 Profesori pentru învățământul primar și preșcolar 

✓ 1 Consilier Școlar 

✓ 10 asistente de educatoare/învățătoare 

✓ 1 medic 

✓ 2 asistente medicala 

✓ 3 îngrijitoare 

- Resurse financiare: Asociatia Lumea Piticilor J&N are drept surse de venit 

contributiile membrilor asociatiei, veniturile din taxele de scolarizare, procentul de 2% din 

impozitul pe venit virat de persoanele fizice doritoare sa sprijine scopurile asociatiei 

noastre si sponsorizarile din partea firmelor. 

- Resurse din comunitate: Școala are incheiate parteneriate cu Centrul 

Amaneser – pentru promovarea metodei ESPERE si cu ADEMR (Asociația pentru 

Dezvoltarea Educației Montessori in Romania) și MIB (Montessori Institute of Bucharest)– 

pentru susținerea mișcării Montessori in Romania.  

- Resurse informatice: Şcoala şi Grădiniţa Monterra dispune de rețea de 

calculatoare, 17 laptop-uri, imprimanta, telefon, fax si acces la internet, server propriu și 

17 licențe Windows plus abonament Office 365. 

 

Prognoza privind traiectul scolar 

 

 

Elevii absolventi ai ciclului de 6 ani Montessori 6-12 ani vor indeplini in totalitate 

obiectivele asumate prin Curriculum pe orizontul 6-12 ani. Ei se vor putea inscrie cu succes 

la orice scoala Montessori pentru ciclul 12-15 ani sau vor putea urma o scoala 

traditionala/o alta alternativa, in functie de dorinta fiecaruia. Ne propunem o monitorizare 

a evolutiei absolventilor nostri in procent de 70% pentru primul an de scoala, prin 

colaborare cu parintii si scolile respective, astfel incat sa avem un mecanism de feed-back 

legat de functionarea ciclului nostru de invatamant. 
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Strategie de urmărire a evoluției performanțelor şcolare 

 

Profesorul Montessori își face cu grijă însemnări pentru a se asigura că elevilor li se 

arată prezentările potrivite atunci când aceștia sunt pregatiți să le primească. Observațiile 

zilnice și însemnările detaliate îl ajută pe învățător să planifice lecțiile individuale care 

urmează, pentru fiecare copil în parte. Profesorul Montessori face însemnări și observații 

pentru:  

• lecțiile prezentate,  

• lucrul realizat de copil după prezentarea lecției,  

• progresul copilului,  

• jurnalul zilnic ținut de copil,  

• dificultăți întâmpinate de anumiți copii și felul în care aceste dificultăți au fost 

depașite,  

• ședințele individuale cu fiecare copil în parte (o dată pe săptămână sau la două 

săptămâni).  

Evaluarea, strâns legată de observarea copiilor, este un proces continuu într-o clasă 

Montessori. Este una din caracteristicile esențiale ale metodei. Observarea 

comportamentului repetat al unui copil este o modalitate de a înregistra schimbările care 

apar în dezvoltarea acestuia.  

Predarea în stil Montessori și metodele de învățare furnizează oportunități pentru 

evaluarea formativă. Iată câteva exemple:  

• Întrucât lecțiile sunt prezentate în mod individual sau în grupuri mici, învățătorul 

poate observa cu ușurință și poate nota nivelul de înțelegere al fiecărui copil. Înainte ca 

lecția să ajungă la final, fiecărui copil i se înlesnește posibilitatea de a arăta cum se 

utilizează materialul respectiv. Orice copil care are nevoie să i se mai predea o dată aceeași 

lecție poate participa cu următoarea ocazie, împreună cu un grup de copii, la aceeași 

prezentare.  

• Multe dintre materiale au în sine controlul erorii, așa că este ușor ca atât copilul 

cât și învățătorul să știe dacă informația, abilitățile și scopul materialului au fost însușite. 

Design-ul în sine al materialului face ca însuși elevul care lucrează să își poată da seama 

dacă ceva este greșit. Acesta va ști atunci că va trebui să ceară să-i fie repetată 

prezen¬tarea ca să o poată înțelege mai bine. În felul acesta copiii ajung să se gândească 

la a face greșeli ca la un „prieten”, pentru că o greșeală este o ocazie pentru o înțelegere 

mai profundă a lucrurilor.  

• Faptul că elevii își aleg propria lor activitate spune mult despre interesele și 

abilitățile lor la un moment dat, ceea ce învățătorul observă și notează.  

• În timpul ședinței individuale obișnuite pe care o are cu învățătorul o dată pe 

săptămână sau la două săptămâni, copilul de peste șase ani devine co-evaluator al propriei 
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activități, împreună cu învățătorul. Analizează împreună jurnalul zilnic al copilului, 

portofoliile și proiectele terminate, stabilesc împreună ce urmează și discută eventualele 

dificultăți care au apărut pe parcurs. 
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  Planul de scolarizare 

  

  

 Anul I Anul II Anul III 

4 Comunități Montessori 3-6 ani 90 100 112 

2 Comunități Montessori 6-9 ani 40 50 60 

1 Comunitate Montessori 9-12 ani 18 25 25 

Total 148 175 197 
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CAPITOLUL III 

IMPLEMENTAREA STATEGIEI 

 

PROGRAME SI PLANURI OPERATIONALE 2020-2021  

 Vezi Anexa 2 

 

 

Bugetul 2020-2021 

 

 

 

Denumirea indicatorilor 2020 2021 

1 bugetat bugetat 

TITLUL I - VENITURI din care :       
4,700,000  

      
5,100,000  

1.1  Venituri din taxe de şcolarizare       
4,700,000  

      
5,100,000  

TITLUL II - CHELTUIELI  CURENTE       
4,409,500  

      
4,849,500  

CAP.I - Cheltuieli de personal ( rd.9+rd.19)       
2,500,000  

      
2,900,000  

CAP.II. Cheltuieli cubunurişiservicii 
(rd.25+rd.36+rd.40+ rd.43), total,din care: 

         
170,000  

         
190,000  

1.Deplasări, detaşări, transferări,total, din care:            
50,000  

           
50,000  

1.1.Deplasări interne, detaşări, transferări     

1.2.Deplasări înstrăinatate            
50,000  

           
50,000  

2.Materiale didactice Montessori si altele            
60,000  

           
60,000  

3. Obiecte de inventor,consumabile IT si 
papetarie 

           
60,000  

           
80,000  

CAP.III - Cercetare-dezvoltare,total, din care:            
50,000  

           
70,000  

1.Cărţi, publicaţiişimaterialedocumentare              
2,000  

             
2,000  

2.Consultanţă şiexpertiză     

3.Pregătire profesională            
48,000  

           
68,000  

4.Protecţia muncii     

CAP.IV - Transferuricurente     

CAP.V -  Altecheltuieli, total, din care:       
1,599,500  

      
1,629,500  

1. Cheltuieli cu servicii prestate de terti: 
curatatorie, contabilitate, ITP, SSM, xerox, paza, 
cursuri extracuriculare, deratizare, medicina 
muncii, verificari PRAM, dezinsectie si deratizare, 
curierat etc 

         
420,000  

         
420,000  
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3.Reclamă şi publicitate              
4,500  

           
14,500  

4.Protocol ş ireprezentare            
10,000  

           
10,000  

5.Cheltuieli cu servicii de masa          
450,000  

         
450,000  

6.Chirii          
480,000  

         
480,000  

7. Cheltuieli utilitati            
75,000  

           
75,000  

8. Cheltuieli cu donatii, sponsorizari            
10,000  

           
10,000  

9. alte cheltuieli (telefonie, internet, cheltuieli 
combustibil, comisioane bancare etc) 

         
150,000  

         
170,000  

CAP.VI. - Cheltuieli de capital, total, din care:            
90,000  

           
60,000  

1.Construcţii     

2.Maşini, echipamenteşimijloace de transport                     -      

3.Mobilier, aparaturăbiroticăşialte active corporale            
90,000  

           
60,000  

4.Alte active fixe     
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Școala Primară Monterra 

   Oferta educațională pentru anul școlar 2020 – 2021 
               Ciclul primar 

 

„Copilul este atât o speranță, cât și o promisiune.” Maria Montessori  

 

 

➢ Școala noastră este autorizată în alternativa Montessori de către 

Ministerul Educației Naționale prin OMEN nr.4706 si nr.4953 din 

2014 și OMEN nr.4623 din 2017. 

➢ Aplicăm programa școlară Montessori aprobată în România care 

urmează standardul Montessori Internațional, corelata cu programa 

școlară din sistemul public. 

➢ Urmărim structura anului școlar aprobată de Ministerul Educației 

Naționale. 

➢ Programul obligatoriu al zilei de școală: 8:00-16:00. 

➢ Programul Școală dupa Școală: 16:00-18:00. 

 

 
   
   Principii : 

➢ Pedagogie Montessori pentru copiii cu vârste între 6-11 ani.  

➢ Abordare personalizată pentru fiecare copil în parte, în funcție de 

nevoile și interesele sale. 

➢ Un mediu de lucru primitor, securizant și stimulant pentru copil. 

➢ Educație holistică cu predare interdisciplinară în care ariile 

curriculare sunt interconectate iar achizițiile pedagogice sunt 

completate de educația civică si morală. 

➢ Comunicare asertiva adult-copil, pornind de la o viziune 

constructivista asupra copilului. 

    Programa: 

➢ Programa școlară Montessori aprobată în Romania care urmeaza 

standardul Montessori International, corelata cu programa școlară 

din sistemul public. 

➢ Trei ore de lucru neîntrerupt cu materiale autorizate Montessori în 

programul de dimineață, după-amiază ciclu de lucru 

Montessori/complementare, conform orarului școlii 

➢ Limba engleză inclusă în programul standard 

Cadrul de funcționare 

Oferta educaționala 
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    Echipa: 

➢ Este formată din oameni care împărtășesc valorile instituției 

noastre în relația cu copiii: Acceptare, Respect, Competență, 

Prietenie și care pun pe primul plan nevoile şi interesul copilului.  

➢ Echipă instruită in metoda ESPERE de comunicare pentru a construi 

relații sănătoase cu cei din jur 

➢ Profesori Montessori calificati atât în pedagogia tradițională a 

ciclului primar si preșcolar cât și în alternativa Montessori (diploma 

AMI 6-12 ani obținută în Statele Unite ale Americii/Spania) 

➢ Asistente la clasă cu studii de specialitate 

    
  Spațiul: 

➢ Materiale Montessori corespunzătoare grupei de vârstă 

➢ Spațiu adecvat cu  sală de clasă, baie pentru copii, baie pentru 

personal, oficiu, birou, cabinet medical. 

➢ Loc de joacă in aer liber pentru copii. 

➢ Sala de sport închiriată pentru practicarea orelor de educație fizica. 

➢ Ieșiri educaționale și sănătoase în natură – Parcul Circului. 

   

   Meniul: 

➢ Mic dejun sub forma de bufet suedez 

➢ Meniu echilibrat și sănătos 

➢ Fructe și legume crude incluse zilnic în dieta copiilor 

➢ Oferim la cerere meniu vegetarian 

 

 

 

 

 

  

➢ Taxa de înscriere anuală de 1950 lei; include: 

• 2 tricouri-uniformă Monterra 

• manuale pentru limbi straine  

• participarea copiilor la activitățile extrașcolare de pe 

parcursul anului școlar si toate serbarile organizate pe 

parcursul anului 

• participarea gratuita a părinților la doua seri Montessori si 

un atelier ESPERE pentru un membru al familiei 

Termen de plata: la semnarea contractului 

Oferta Financiara 
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➢ O taxă* anuală pentru educație împarțită pentru confort pe durata 

a 10 luni [Septembrie 2020 -Iunie 2021]: 

• 3400 lei (echivalent 710 EUR), pentru programul pana la ora 

16:00  

• 4000 lei (echivalent 840 EUR), pentru programul pana la ora 

18:00 

➢ Pentru lunile de vară – 1 Iulie - 18 August – Monterra 

oferă Școala de Vară la tariful de de 650 lei 

(echivalent 136 EUR)/săptămână calendaristică, fără 

Club de Înot, în condițiile a minim 8 participanți. 

➢ Participarea la Cluburile Monterra se face dupa achitarea taxei de 

Scoala dupa Scoala aferente perioadei respective. 

➢ Pentru urmatoarele perioade: 

• 1-15 septembrie, de dinaintea inceperii anului scolar 

• orientativ 15-30 iunie, de la incheierea anului scolar si pana 

la sfarsitul lunii iunie 

nu se aplica deducerile de masa, ele fiind deja incluse in distributia 

standard lunara a taxei de scolarizare.  

*Taxa lunară se recalculează dacă cursul RON/EUR depășește pragul de 5 

RON/EUR 

        Termen de plata: 5 ale lunii.  

Excepție: Taxa lunară pentru iunie 2021 se achită la semnarea 

contractului și rămâne achitată în avans pe durata întregului an 

școlar. Această taxă este nerambursabilă. 

 
Reduceri: 

➢ 3% la plata anuală, efectuata cel tarziu la data de 15 iunie 2020.  

➢ 7% pentru al doilea copil în cazul fraților (în cazul în care amândoi 

sunt înscriși la Monterra). Pentru fratele/sora înscris(ă) la grădiniță: 

reducerea se aplică exclusiv pentru programul lung.  În toate 
cazurile, nivelul de taxă rezultat în urma reducerii nu poate fi sub 

taxa standard corespunzătoare, afișată pe site-ul Monterra, la care 

se aplică o reducere de 10% . 

 

 

 

➢ Au prioritate la înscriere, în ordine: copiii care au frecventat Grădinița 

Monterra, copiii care au frați/surori la Școala si Grădinița Monterra, 

copiii care au frecventat o grădiniță/școală Montessori, copiii din 

afara sistemului Montessori 

➢ Perioada de înscriere: 

• 15 ian - 28 februarie 2020 pentru copiii de la Școala și 

Grădinița Monterra 

• Începând cu 31 martie 2020 copiii din afara Monterra 

➢ Dosarul de înscriere 

➢ Dovada platii pentru:  

• taxa de inscriere, în termen de o săptămână de la aprobarea 

cererii de înscriere  

• contravaloarea unei taxe lunare, aferentă lunii iunie 2021, la 

semnarea contractului de scolarizare  

 

Înscriere 
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     Pentru înscriere, vă rugăm să ne contactați: 

 

Școala Primară Monterra 

Trifu Anca Mihaela, Președinte și Director 

Tel: 0751 067 279 

Email: anca.trifu@aicicrescmontessori.ro 

 

 

  

mailto:anca.trifu@aicicrescmontessori.ro
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Școala şi Grădinița Monterra 

 Oferta educațională pentru anul școlar 2020 – 2021 nivel preșcolar 

 

„Copilul este atât o speranță, cât și o promisiune.” Maria Montessori  

 

 

➢ Grădinița noastră este autorizată în alternativa Montessori de către 

Ministerul Educației Naționale prin OMEN nr.5485 din 2013. 

➢ Școala noastră este autorizată în alternativa Montessori de către 

Ministerul Educației Naționale prin OMEN nr.4706 si nr.4953 din 

2014 și OMEN nr.4623 din 2017. 

➢ Aplicăm programa Montessori aprobată în România care urmează 

standardul Montessori Internațional. 

 

 
     Principii: 

➢ Pedagogie Montessori autentică pentru copiii cu vârste între 1,5-11 

ani 

➢ Abordare personalizată pentru fiecare copil în parte, în funcție de 

nevoile și interesele sale 

➢ Un mediu de lucru primitor, securizant și stimulant pentru copil 

➢ Educație holistică cu predare interdisciplinară în care ariile 

curriculare sunt interconectate iar achizițiile pedagogice sunt 

completate de educația civică si morală 

    Programa: 

➢ Programa Montessori aprobată în Romania care urmeaza 

standardul Montessori International 

➢ Trei ore de lucru individual cu materiale autorizate Montessori 

(doua ore pentru nivelul de vârstă 1,5 – 3 ani) 

➢ Activități de grup ( Circle time) în cadrul cărora desfășurăm lecții de 

grație și curtoazie, jocuri distractive cu rol în dezvoltarea limbajului 

și a cunoștințelor despre lumea ce ne inconjoară, citim cărți de 

povești sau enciclopedii, invățăm cântece si poezii etc. 

      
 

 
 

    Echipa: 

Cadrul de funcționare 

Oferta educaționala 
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➢ Este formată din oameni care împărtășesc valorile instituției 

noastre în relația cu copiii: Acceptare, Respect, Competență, 

Prietenie și care pun pe primul plan nevoile şi interesul copilului 

➢ Echipă instruită in metoda ESPERE de comunicare pentru a construi 

relații sănătoase cu cei din jur 

➢ Educatori Montessori calificați în alternativa Montessori, curs AMI 3-

6 ani absolvit în București/UK 

➢ Educatori cu studii de pedagogie și experiență de predare în mediul 

Montessori 0-3 ani. Consultanță la clasă din partea unui educator 

specializat Montessori 0-3 ani 

➢ Profesori Montessori calificati atât în pedagogia tradițională a 

ciclului primar si preșcolar cât și în alternativa Montessori (diploma 

AMI 6-12 ani obtinuta în Statele Unite ale Americii/Spania) 

➢ Asistente de educatoare cu studii de specialitate 

    Spațiul: 

➢ Materiale Montessori corespunzătoare grupei de vârstă 

➢ Spațiu adecvat cu  sală de clasă, baie pentru copii, baie pentru 

personal, oficiu, birou, cabinet medical 

➢ Loc de joacă in aer liber pentru copii 

➢ Pentru școală, sala de sport închiriată pentru practicarea orelor de 

educație fizica 

    Meniul: 

➢ Mic dejun sub forma de bufet suedez 

➢ Meniu echilibrat și sănătos 

➢ Fructe și legume crude incluse zilnic în dieta copiilor 

➢ Oferim la cerere meniu vegetarian 

 
     

➢ Taxa de înscriere de 1950 lei, pentru anul școlar 2020-2021, 

compusa din:  

• 650 lei, contributie la prima inscriere, pentru intreg ciclul 

prescolar 

• 1300 lei, contributie aferenta anului scolar 2020-2021 

➢ În cazul în care înscrierea se face începând cu anul școlar 2019-

2020, se plătește în plus o taxă de înscriere aferenta perioadei de 

la înscriere și până în august 2020 (finalul anului școlar curent), de 

108 lei înmulțit cu numărul de lunilor de frecvență (de exemplu, 

pentru perioada aprilie-august 2020 taxa de înscriere este de 540 

lei).  

Termen de plata: la semnarea contractului 

 

 

➢ . O taxă* lunară pentru educație de: 

• 1850 lei (echivalent 387 EUR) pentru programul pana la ora 

12:00 

Oferta Financiara 
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• 2200 lei (echivalent 460 EUR) pentru programul pana la ora 

13:00, include prânz 

• 2650 lei (echivalent 554 EUR) pentru programul pana la ora 

18:00. Grădinița se închide la ora 18:00 

Termen de plata: 5 ale lunii pentru luna in curs 

 

 

➢ Depozit, in valoare de 1450 de lei. Depozitul va fi dedus din 

contravaloarea  

ultimei taxe lunare pentru educație aferentă anului respectiv (de 

regula, luna august), 

dacă acest depozit nu a fost deja utilizat pentru acoperirea altor 

obligații de plata. 

Termen de plata: eșalonat, în maxim 5 luni de la semnarea 

contractului 

 

➢ Pentru luna Iulie, în cazul unei absențe din orice motiv de minim 2 

săptămâni (secvențe de minim 5 zile consecutive), se acordă o 

reducere de 10% pentru programul scurt, respectiv 25% pentru 

programul mediu și lung. În caz contrar, se achită taxa integral.  

➢ Pentru luna August, Monterra oferă, în condițiile a minim 8 

participanți, Școala de Vară la același tarife ca mai sus, la care 

aplicăm o reducere de 10% pentru programul scurt, respectiv 25% 

pentru programul mediu și lung. 

➢ Cei care nu participă la Școala de Vară vor achita o taxă redusa de 

1450 lei (echivalent 303 EUR) pentru luna August.  

    *Taxa lunară se recalculează dacă cursul RON/EUR depășește pragul 

de 5 RON/EUR 

     
 Reduceri: 

➢ 3% la plata anuală 

➢ 7% pentru al doilea copil în cazul fraților (în cazul în care amândoi 

sunt înscriși la grădinița Monterra). Reducerea se aplică exclusiv 

pentru programul lung (ora 18:00), iar nivelul de taxă rezultat în 

urma reducerii nu poate fi sub taxa standard corespunzătoare, 

afișată pe site-ul Monterra, la care se aplică o reducere de 10%. 

 

 

➢ Au prioritate la înscriere copiii care au frați/surori la Școala si 

Grădinița Monterra 

➢ Dosarul de înscriere 

➢ Dovada platii pentru: taxa de inscriere  

 

     Pentru înscriere, vă rugăm să ne contactați: 

Asociatia Lumea Piticilor J&N 

Școala și Grădinița Monterra 

Email: contact@aicicrescmontessori.ro 

 

 

 

Înscriere 

mailto:contact@aicicrescmontessori.ro
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Ca modalitati de promovare, optam pentru dezvoltarea bazei de date cu parinti 

interesati, transmiterea pe email a ofertei educationale, organizarea de evenimente tip 

Seri de prezentare pentru familiile interesate și campanii de promovare pe Facebook și 

GoogleAds. De asemenea, instrumente foarte bune de promovare sunt site-ul școlii 

(www.aicicrescmontessori.ro) si contul de Facebook in baza carora ne asteptam sa primim 

numeroase solicitari de inscriere. Alegem sa dezvoltam parteneriate si relatii de colaborare 

cu gradinitele si scolile Montessori existente in Bucuresti, astfel incat sa ne promovam 

reciproc oferta educațională. 

 

  

http://www.aicicrescmontessori.ro/
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Strategia de asigurare a calitatii 

 

e.1 Ce intelege şcoala noastra prin calitate? 

Definitie generala [Manual ARACIP] : « Asigurarea calitatii cuprinde toate actiunile 

planificate si realizate sistematic care genereaza increderea ca un anumit produs sau 

serviciu va satisface cerintele de calitate » 

 

Definitia din Legea educatiei: « Calitatea educatiei este ansamblul de caracteristici 

ale unui program de studiu si ale furnizorului acestuia prin care sunt indeplinite asteptarile 

beneficiarilor precum si standardele de calitate » 

 

Calitatea are deci doi poli: 

- un pol obiectiv, care se refera la respectarea standardelor 

- un pol subiectiv, care reprezinta satisfactia beneficiarilor fata de rezultatele 

procesului educativ 

 

Conform Viziunii si Misiunii Școlii noastre,  beneficiarul este in primul rand copilul 

si abia apoi parintele. Modul nostru de a produce rezultate este de fapt prin a contribui la 

dezvoltarea fiintelor umane, intai prin procesul de normalizare a copilului, si apoi prin 

continuarea sustinerii dezvoltarii sale emotionale, sociale si cognitive. Educatia de calitate 

nu se limiteaza  la transferul unei cantitati de informatii de la profesor la elev. 

 

Principiile pe baza carora proiectam procesele astfel incat sa asiguram calitatea 

sunt detaliate in Declaratia noastra de Calitate si in Optiunea noastra pentru Valori care 

constituie modul nostru nuantat de aderare la Declaratia de Principii – ARACIP 2005 . 

 

Aliniat cu recomandarile ARACIP, consideram ca directiile si tintele de calitate sunt 

in fapt directiile si tintele definite in Planul de Dezvoltare Institutionala, iar planul 

operational de umarire a lor este in fapt planul operational de evaluare si asigurare a 

calitatii. De aici si integrarea strategiei de calitate in Planul de Dezvoltare Institutionala. 

 

Calitatea este definita intr-un mod operational si eficient tot de catre ARACIP. 

Asadar, calitatea este: 

- valoarea pe care beneficiarii, comunitatea si societatea o acorda serviciilor 

educationale si educatiei in ansamblul ei 

- definita in primul rand de beneficiarii serviciilor educationale 

- construita pe valori impartasite 

- produsa in primul rand de oameni 
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- asigurata printr-un sistem explicit de principii, criterii, standarde si indicatori 

- definita prin negociere scoala-comunitate si asumata in parteneriat 

- in permanenta evolutie si transformare, in functie nevoile grupurilor tinta 

- initiata prin autoevaluare si inter-evaluare 

 

e.2 Indicatori de evaluare a performantei institutionale 

 

Indicatorii prin care se urmareste calitatea pot fi clasificati astfel [Manual ARACIP]: 

v.interni: cei obligatorii conform standardelor de calitate 

vi. de interfata: referitor la perceptia institutiei de catre beneficiari si comunitate: 

1. nivelul de satisfactie al beneficiarilor 

2. vizibilitatea scolii in comunitate 

3. parteneriatele scoala-comunitate 

vii. de relevanta a educatiei : utilitatea si relevanta educatiei oferite e scoala pentru 

nevoile prezente si viitoare ale indivizilor si comunitatilor: 

1. nivelul de autonomie si responsabilizare a elevilor pentru propria invatare 

2. dezvoltarea competentelor de invatare pe tot parcursul vietii 

 

e.3 Mecanisme de evaluare si asigurare a calitatii 

 

• Asigurarea calitatii in Școala, se va realiza , in primul rand, prin constituirea 

Comisiei de evaluare si asigurare a calitatii. Aceasta comisie va functiona dupa un 

regulamnet bine stabilit de catre membrii ei si avizat de Directorul unitatii de invatamant . 

Membrii comisiei CEAC vor fi selectati din randul cadrelor didactice si vor primi decizie 

interne de membru; 

• Pesonalul didactic, nedidactic si auxiliar va fi evaluat/autoevaluat  in fiecare 

an scolar. Rezultatele acestor actiuni vor constitui factorii principali in realizarea 

activitatilor educationale ulterioare; 

• Parintii si partenerii educationali vor contribui la asigurarea calitatii in Școala 

prin completarea de chestionare de satisfactie a gradului de indeplinire a obligatiilor ce 

revin Școlii. In vederea functionarii optime a relatiei parinti-școală se va completa si un 

contract educational, in care sunt specificate drepturile si obligatiile fiecari parti 

contractante; 

• Se vor intocmi rapoarte interne/externe de evaluare anuale care vor fi 

inaintate institutiilor statului (ARACIP, ISMB s.a) 

 

Mecanismul central prin care se asigura evaluarea si asigurarea calitatii 

este sistemul de management al calitatii [SMQ]. 
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Definirea sistemului de management al calitatii [SMQ] conform ARACIP : 

« Sistemul de management si de asigurare a calitatii are ca functie principala 

orientarea dezvoltarii unitatii scolare in directia cresterii calitatii educatiei ofertie. Astfel, 

evaluarea calitatii devine parte integranta a ciclului de dezvoltare institutionala. » 

 

Conform aceluiasi Manual al Calitatii ARACIP, putem spune ca : prin evaluarea 

interna, sunt evidentiate ariile in care calitatea lasa de dorit, arii care se pot constitui in 

tinte strategie pentru dezvoltare. Pentru ca școala sa isi realizeze misiunea, este necesar 

ca tot ce se intampla in interior : procesul de invatamant, activitatile extracuriculare, 

sedintele de lucru, intalnirile cu comunitatea sa fie privit din perspectiva progresului 

realizat in indeplinirea misiunii asumate si in atingerea tintelor stabilite in proiectele si 

planurile de dezvoltare institutionala. Aceasta nu inseamna neaparat proceduri birocratice 

suplimentare, intrucat in momentul in care functionarea școlii si dezvoltarea institutionala 

sunt ambele puse sub semnul calitatii, sistemele si procedurile de functionare si dezvoltare 

devin ele insele sisteme si proceduri de asigurare si imbunatatire a calitatii. Sistemele de 

asigurare a calitatii nu trebuie sa fie paralele cu functionarea școlii, ci parte integranta a 

acesteia. 

 

Cresterea calitatii raportata la dezvoltarea institutionala inseamna : 

viii. un raspuns mai bun la nevoile beneficiarilor 

ix. progres in manifestarea valorilor fundamentale ale scolii, in realizarea viziunii 

comune asupra educatiei 

 

Cerinte minime privind SMQ 

 

Procedurile obligatoriu de creat si implementat in cadrul SMQ sunt : 

x.privind cadrul intern de asigurare a calitatii 

xi. de autoevaluare institutionala 

xii. de initiere, monitorizare si revizuire periodica a programelor si activitatilor 

xiii. de evaluare periodica a rezultatelor procesului educativ 

xiv. de evaluare periodica a calitatii corpului profesor 

xv. de procesare a plangerilor inregistrate in registrul de intrari/iesiri 

 

Pe langa acestea, trebuie creata si intretinuta baza de date privind functionarea 

insitutiei si asigurarea calitatii. 
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Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii [CEAC] constituita in 

cadrul şcolii este cea care are rolul central in asigurarea calitatii, conform 

prevederilor explicite din Legea Educatiei.  

 

Rolul CEAC este unul de conceptie, coordonare si raportare, iara nu unul decizional. 

Principalele atributii CEAC sunt: 

xvi. coordonarea aplicarii activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii 

xvii. elaborarea raportului anual de evaluare interna privind calitatea educatiei 

xviii.formularea propunerilor de imbunatatire a calitatii educatiei 

Componenta CEAC trebuie sa fie de asa natura incat sa asigure reprezentarea 

tuturor actorilor esentiali de la nivel pre-universitar. 

Conform standardelor de calitate, principalele domenii ale evaluarii 

calitatii  [detaliate mai departe cu respectivele criterii de operationalizare in numar de 43] 

sunt : 

xix. capacitate institutionala 

xx. eficacitate educationala 

xxi. managementul calitatii 

Este responsabilitatea CEAC de a crea cadrul institutional necesar, prin dezvoltarea 

de proceduri, metode si instrumente de evaluare, de functionare si aplicare a SMQ, integrat 

in activitatea zilnica a școlii. 

 

Cercul calitatii  

 

Sistemul de asigurare sau de evaluare a calitatii are drept scop imbunatatirea 

calitatii sistemului educativ, prin : 

xxii. Imbunătăţirea calităţii intregii activităţi din școală; 

xxiii.Asigurarea informării si evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes 

(părinţi, cadre didactice, comunitate locală); 

xxiv. Revizuirea si optimizarea politicilor si strategiilor educaţionale de la nivelul unităţii 

scolare. 

 

Procesele prin care se asigura calitatea sunt: 

xxv. Planificarea si realizarea activităţilor de invăţare (curriculare si extracurriculare); 

xxvi. Activitatea cadrelor didactice in clasă, in scoală si in comunitate; 

xxvii. Evaluarea rezultatelor invăţării si a cadrelor didactice 

xxviii. Managementul strategic si operaţional al unităţii scolare; 

xxix. Asigurarea comunicării cu actorii educaţionali esenţiali (părinţi) si cu 

intreaga comunitate precum si asigurarea parteneriatului școală- comunitate  



Școala  Monterra – Aici CRESC Montessori 

„Copilul este atat o speranta, cat si o promisiune.” Maria Montessori 87 

xxx. Evaluarea complexă a intregii activitati a școlii 

 

 

 

 

Metoda prin care se asigura aceste obiective este “cercul calitatii” [cercul 

lui Deming], cu cele 4 etape esentiale : 

xxxi. planificarea : planul de imbunatatire a calitatii 

xxxii. realizarea : activitatile de imbunatatire a activitatii realizate efectiv 

xxxiii. evaluarea : raportul anual de evaluare interna [RAEI] 

xxxiv. revizuirea: judecarea rezultatelor evaluarii, reflectarea si decizia asupra prioritatilor 

de dezvoltare asigurandu-se astfel spirala imbunatatirii continue a calitatii. 

 

 Planificarea se face in urma diagnozei situatiei existente, realizata prin: 

✓ baza de date a calitatii 

a. analiza informatiilor de tip cantitativ 

b. analiza informatiilor de tip calitativ 

✓ relatiile dintre categoriile de personal 

✓ mediile de provenienta al elevilor 

✓ calitatea personalului 

✓  comunicarea 

✓ management-ul 

c. analiza complexa a comunitatii 

d. analiza PESTE 

e. analiza SWOT : 

✓ Resursele strategice sunt cele care apar la intersectia dintra oprtunitati si puncte 

tari 

✓ Tintele strategice sunt cele care apar la intersectia dintre amenintari si puncte slabe 

identificarea problemelor –surse de informare : 

f. mediul scolar 

g. produsele activitatii 

h. persoanele: resurse umane, beneficiari, parteneri, etc 

✓ aplicarea de metode si instrumente de diagnoza : 

i. observare –fisa de observare 

j. analiza produselor activitatii si documentelro- fisa de analiza  

k. chestionar 

l. ghid de interviu 
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Pornind de la tintele strategice, determinam ariile de imbunatatire a activitatii si 

realizam un plan operational avand urmatorul cap de tabel : 

Tinta 

Strategi

ca 

Progra

m 

Activit

ati 

Obiecti

ve  

Resur

se 

Terme

ne 

Responsa

bili 

Indicat

ori de 

Realiza

re 

Instrume

nte de 

evaluare 

 

Acesta este in fapt procesul prin care am trecut pentru realizarea prezentului 

document de dezvoltare institutionala si care va servi drept model  

 

e.4 Autoevaluarea 

 

In urma proceselor de planificare si realizare a activitatilor, se ajunge la momentul 

referitor la Evaluarea si interpretarea rezultatelor 

 

Activitatea de evaluare are doua componenete : 

xxxv.evaluarea activitatilor de imbunatatire a calitatii, asa cum au fost ele planificate si 

realizate conform planului operational derivat din tintele strategice stabilite prin PDI 

xxxvi. evaluare interna a altor activitati, atasate sau nu celor de imbunatatire a calitatii, 

conform necesitatilor identificate la nivel de CEAC, Consiliu profesoral, etc 

 

Activitatea de evaluare poate fi sintetizata cu ajutorul urmatorului cap de tabel : 

Activitatea

:       

Obiectivele 

evaluarii 

Indicator

i de 

Realizare 

Aspect

e 

retinut

e 

Itemi pt 

instrumentel

e de 

investigare 

Esantionu

l de date 

Evaluatori 

[Responsabili

] 

Termen

e 

 

 

 

 

 

 

Pentru interpretarea rezultatelor, vom reveni la planul operational , verificand in 

urma evaluarii indicatorii de realizare si aplicarea instrumentelor de evaluare, analizand 

rezultatele si adaugand la fiecare pozitie : 
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xxxvii. comentarii 

xxxviii. concluzii si recomandari 

 

In urma acestui exercitiu, concluziile trebuie sa vizeze intrebarile standard 

aplicabile aferente unui proces de evaluare : 

xxxix. contextul de functionare al școlii a fost corect descris ? nevoile beneficiarilor au fost 

satisfacute ? activitatile desfasurate si obiectivele au fost acceptate de beenficiari si alte 

parti interesate ? 

xl. resursele alocate au fost suficiente si bine folosite ? 

xli. procesele si activitatile au fost derulate corespunzator ? s-au inregistrat abateri si 

daca da care sunt motivele si cum pot fi evitate pe viitor ? 

xlii. au fost obtinute rezultatele scontate ? 

xliii. au fost activitatile de imbunatatire a calitatii si de evaluare interna eficace –si-au 

realizat obiectivele ? au fost eficiente- s-au incadrat in resursele alocate ? 

xliv. cat de mari au fost schimbarile introduse prin activitatile derulate ? 

xlv. cat de mult s-a implicat grupul tinta ? cat stiu beneficiarii despre activitatile 

derulate? Care e nivelul lor de satisfactie fata de rezultatele activitatii? 

xlvi. Care a fost impactul activitatilor derulate- grupul tinta, discursul public, resurse, 

institutii, etc ? 

 

Iata ca, in sfarsit, suntem pregatiti sa generam raportul de autoevaluare RAEI cu 

cele 4 parti : 

xlvii.datele scolii 

xlviii. activitatile de imbunatatire a calitatii planificate, realizate si evaluate 

xlix. nivelul de realizare a celor 43 de indicatori din standardele nationale 

l. planul de imbunatatire a calitatii si activitatile de evaluare interna propuse pentru 

anul urmator 

 

RAEI este realizat de catre CEAC, supus dezbaterii in Consiliul Profesoral, apoi 

aprobat de Consiliul de Administratie si transmis catre ARACIP. 

 

 

Sistemul de comunicare interna si externa 

 

f1. Comunicarea formala interna cu personalul propriu, cu prescolarii şi 

şcolarii 
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Comunicarea formala cu personalul se face in cadru insitutional, conform 

procedurilor interne. 

Comunicarea in scris se face fie prin afisare la avizier, stabilit in acest scop, prin 

email sau prin posta cu confirmare de primire. Rapoartele scrise si analiza activitatii se fac 

in cadrul unor sedinte, fie individual intre director cu un angajat, fie in cadrul programelor 

de desfasurare a activitatii comisiilor, Consiliului Profesoral, etc care vor fi reflectate prin 

procese verbale. 

Comunicarile oficiale ale personalului vor fi inregistrate in registrul de intrari-iesiri. 

Comunicarea orala se va face evitand utilizarea expresiilor argotice, obscene, 

onomatopee , injurii , amenintari sau imprecatii sau alte forme de limbaj neadecvat unei 

tinute demne ,civice si morale 

 

Comunicarea interna se va realiza printr-o permanenta colaborare intre membrii 

corpului profesoral, care se vor intruni zilnic si vor discuta probleme curente. Lunar va 

avea loc un consiliu, in care se vor face dari de seama ale fiecarui cadru didactic cu privire 

la evolutia lucrului cu copiii, probleme intampinate, urmarirea planului propus, initiative 

de imbunatatire si orice alte aspecte care il preocupa indirectia optimizarii procesului de 

invatare si atingerii tintelor strategice ale școlii. Comunicarea cu elevii se va face intr-un 

climat cald si familiar, urmarind indrumarea copiilor, tinand seama de particularitatile 

psihologice ale fiecaruia dintre ei. 

 

  III.f2. Comunicare formala externa cu parintii, angajatorii si alte institutii 

Toate cadrele didactice vor fi deschise catre comunicarea cu parintii, relatand cat 

mai des despre evolutia copiilor, in diferite planuri. Bi-lunar, parintii vor primi newsletter 

cu principalele activitati de la clasa. Intalnirile de evaluare vor avea loc conform 

Calendarului Anual, iar lunar se pot organiza intalniri la cererea parintelui sau a 

învățătoarei. De asemenea, invățătoarea are o zi de audiente pe saptamana dedicata 

consilierii parintilor. La final de an, parintii vor completa chestionare, prin care ne 

propunem colectarea, sintetizarea si utilizarea opiniilor lor, in vederea optimizarii 

procesului de invatamant si a relationarii dintre toti cei implicati in activitatea școlii. 

In procedurile de comunicare interna si externa, dorim sa existe un climat de 

colaborare si buna intelegere, pe care ne propunem sa il facilitam si prin actiuni 

extrascolare la care sa participe toti cei implicati in activitatea scolii: cadre didactice si 

nedidactice, copiii, parinti, invitati. Aceste intalniri se desfasoara pe principiul 

teambuilding-ului. 

 Pentru comunicarea institutionala, școala va avea o structura desemnata care sa 

preia si sa raspunda la toate solicitarile din exterior, un principiu important fiind acela de 
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trasabilitate. Școala are o politica deschisa, prin care isi propune incheierea de cat mai 

multe parteneriate si o prezenta activa in comunitate. 

 

Modalitati de dezvoltare manageriala a personalului si de dezvoltare 

profesionala a personalului didactic 

 

 

Cadrele didactice implicate in activitatea Școlii sunt in acord cu tintele strategice si 

rezoneaza cu misiunea acesteia. Astfel, ele vor fi implicate in procesul de imbuntatire 

continua prin participarea la cursuri Montessori de tip AMI, recunoscute la nivel 

international prin standardul inalt de calitate, prin participarea la cursuri de comunicare 

ESPERE organizate in parteneriat cu Centrul Amaneser, prin participarea la conferinte si 

cercuri pedagogice organizate in parteneriat cu celelalte școli Montessori din Bucuresti. 

De asemenea se urmareste obtinerea definitivatului ca si titularizarea pe post in 

urmatorii ani de functionare a școlii. 

 

Pentru dezvoltarea abilitatilor manageriale, se are in vedere parcurgerea unor 

programe de tip master in managementul educational in cadrul Universitati Bucuresti sau 

a unor programe cu obiective similare organizate de Casa Corpului Didactic.  

 

De asemenea, angajatii vor desfasura o activitate permanenta de documentare in 

cadrul bibliotecii Școlii, care cuprinde atat titluri din pedagogia Montessori, cat si din 

psihologia copilului. Vom desfasura, in cadrul comisiilor,  o permanenta activitate de 

diseminare a legislatiei existente, astfel incat sa fim la zi cu schimbarile care se produc in 

cadrul legal al învățământului românesc.  

 

CAPITOLUL IV 

MONITORIZAREA SI EVALUAREA PROIECTULUI 

 

Modalitati de monitorizare. Indicatori de realizare.  

 

Implementarea PDI-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.  

Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de grupul de lucru PDI prin:  

• întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;  

• includerea de acţiuni  specifice în planurile de activitate ale Consiliului de 

Administraţie, ale Consiliului profesoral, ale comisiilor; 

• prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al 

Consiliului de Administraţie; 

• revizuire periodică şi corecţii. 

 



Școala  Monterra – Aici CRESC Montessori 

„Copilul este atat o speranta, cat si o promisiune.” Maria Montessori 92 

Monitorizarea reprezintă strângerea şi analiza cu regularitate a informaţiilor pentru 

a verifica performanţa. Acest lucru se va face intern, spre a evalua dacă şi cât de bine sunt 

finalizate activităţile şi dacă rezultatele sunt asigurate conform celor planificate. 

Monitorizarea se axează în particular pe eficienţă în folosirea resurselor. Sursele datelor 

cheie pentru monitorizare vor fi documente interne, rapoarte semestriale, evidenţe privind 

instruirile, procese-verbale ale adunărilor. 

    

Procesul de evaluare reprezintă una din cele mai complexe etape pe care le 

parcurge un proiect, datorită faptului că se desfăşoară atât la început, pe parcurs dar şi la 

încheierea proiectului. 

Evaluarea măsoară gradul în care au fost atinse obiectivele, apariţia rezultatelor 

preconizate şi modul de utilizare a resurselor. 

Pe parcursul desfăşurării proiectului este necesară urmărirea obiectivelor propuse. 

Evaluarea internă este procesul prin care echipa urmărește realizarea activităţilor propuse, 

atingerea obiectivelor, gradul de îndeplinire al acestora şi de utilizare a resurselor. 

 Se vor avea în vedere următorii parametri: 

• eficienţa- se calculează ca raport între efect şi efort. Se compară resursele 

utilizate şi nivelul rezultatelor obţinute; 

• eficacitatea- se compară rezultatele efectiv obţinute cu rezultatele 

preconizate;  

• economicitatea- se analizează costurile efectuate comparativ cu costurile 

planificate; 

• participarea- participarea aşteptată din partea beneficiarilor proiectului, 

eventuale alte participări din partea unor factori implicaţi; 

• grupul ţintă- se compară grupul ţintă propus (ca număr şi structură) cu 

grupul efectiv implicat în proiect. În acelaşi timp se compară grupul ţintă cu totalul 

potenţialilor beneficiari identificaţi în timpul proiectului; 

• disponibilitatea- se analizează aspecte legate de calitatea serviciilor oferite 

în cadrul proiectului; 

• gradul de cunoaştere- procentul celor care au cunoscut proiectul şi 

obiectivele acestuia şi cei care ar fi trebuit să le cunoască; 

• gradul de implicare- măsura în care s-au implicat în desfăşurarea proiectului 

factorii interesaţi în realizarea acestuia; 

• suficienţa- resursele utilizate pentru realizarea proiectului comparativ cu 

cele care ar fi fost efectiv necesare. 

  

Se va folosi atât evaluarea formativă, de progres cât și evaluarea sumativă. 
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Scopul Evaluării de progres este să examineze proiectul în derulare. Aceasta va 

începe o dată cu începerea anului școlar şi va continua pe tot parcursul proiectului. Se 

urmărește obținerea de informaţii pentru îmbunătăţirea proiectului. Se vor efectua 

rapoarte semestriale. Va cuprinde strângerea informaţiilor pentru a se afla dacă reperele 

progresului au fost atinse şi pentru a se sublinia evoluţiile neaşteptate. Evaluarea 

Progresului strânge informaţii pentru a stabili care este impactul activităţilor şi strategiilor 

asupra participanţilor în diverse stadii de intervenţie. Prin măsurarea rezultatelor 

interimare, personalul proiectului poate lua măsurile necesare pentru remedierea 

deficiențelor constatate și îmbunătățirea proiectului. 

 Evaluarea Sumativă va avea loc la finalul proiectului și va răspunde la următoarele 

întrebări fundamentale: A avut proiectul succes? Care sunt punctele lui forte şi slabe?; În 

ce măsură proiectul sau programul au îndeplinit scopurile generale? ; Au beneficiat 

participanţii de proiect? În ce fel?; Ce componente au fost cele mai eficace?; Rezultatele 

justifică costurile proiectului?; Proiectul poate fi replicat şi transpus în altă parte? 

Acest tip de evaluare este necesar pentru luarea deciziilor privitoare la planul si 

actiunile viitoare.            Evaluarea Sumativă îi informează pe factorii de decizie dacă 

activităţile şi strategiile au avut succes şi i-au ajutat pe participanţii la proiect să-şi atingă 

scopurile. Această evaluare va descrie şi măsura în care a fost atins fiecare scop. 

 

Indicatori de Realizare 

 

 

Indicator Termen de 

realizare 

Responsabil pentru 

monitorizare 

Cifra de scolarizare August 2020 Director 

Extindere Baza 

Materiale Montessori conform 

buget 

2020-2023 Vali Cojocaru 

Asigurarea efectelor 

concrete ale planurilor de 

imbunatatire ale activitatii 

concepute de CEAC 

Cf grafice CEAC Director 

Sunt atinse in proportie 

de 80% obiectivele unei clase 

Montessori (conform fisier: Ce 

observam intr-o clasa 

Montessori) 

permanent Director 
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Chestionarele de climat 

organizational apreciaza ca 

bun si foarte bun climatul 

organizational in 70% din 

cazuri 

2020-2023 Director 

Chestionarele pentru 

parinti apreciaza ca buna si 

foarte buna activitatea școlii 

per ansamblu in 70% din 

cazuri 

2020-2023 Director 

Minim 10 de ore de 

perfectionare anual pentru 

fiecare lider de la clasa 

anual Director 

Minim 2 sesiuni pe an 

de informare personal cu 

privire la tehnici si metode in 

pedagogie 

2020-2023 Director 

Incheierea/Întreținerea 

de 3 parteneriate pe an 

anual CA 

 

 

Monitorizarea, evaluarea si actualizarea PDI 

 

O primă evaluare a PDI va fi realizată de către Consiliul de Administraţie, după care 

va fi supus aprobării Consiliului Profesoral, Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calitatii, iar 

după introducerea eventualelor corecţii, va fi transmis ISMB. 

Documentul va fi considerat adoptat şi va fi utilizat în școală. 

În principiu, procesul de revizuire a PDI se va face anual şi presupune completarea 

descrierii mediului economic şi educaţional cu date statistice noi şi ajustarea 

previziunilor/prognozelor, precum şi regândirea ofertei curriculare în concordanţă cu noile 

condiţii. 

Monitorizarea PDI se va face de către Consiliul de Administraţie al Școlii iar 

evaluarea anuală se va realiza de către CEAC si grupul de lucru pentru PDI. 

În cadrul Școlii, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea PDI va fi coordonată de către 

directorul instituţiei, conform programului activităţii de monitorizare şi evaluare. 
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Evaluarea este actiunea finala ce consta in coroborarea rezultatelor verificarilor 

anterioare ale progresului si formularea, pe baza lor, a unei concluzii finale ( care 

pregateste terenul pentru anul urmator). 

Ea se refera la gradul de atingere a obiectivelro propuse, gradul de implicarea a 

factorilor principali si secundari, impactul asupra mediului intern si extern, nivelul 

costurilor, oportunitatea continuarii/ dezvoltarii/ diversificarii actiunilor. 

 

Anual, grupul de lucru pentru PDI intocmeste un raport cu gradul de realizare al 

indicatorilor din PDI versus planificat si propune masuri de imbunatatire a activitatii. De 

asemenea, anual se intocmeste planul operational pentru atingerea tintelor strategice 

stabilite. Directorul este responsabil cu procesul de revizuire si actualizare, cand este cazul 

al PDI, pe baza informatiile adunate la nivelul școlii, inclusiv prin procesul de evaluare si 

asigurare a calitatii.  
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ANEXA 1 LA PDI 2020-2023 

Scoala Primară Monterra – Aici CRESC Montessori                      Nr .389/18.09.2020 

Sector 2, București 

www.aicicrescmontessori.ro  

 

Scoala Primară Monterra –  a lternativa 

educațională Montessori  

 

 

                                       

 

REVIZUIREA PROIECTULUI  DE DEZVOLTARE 

INSTITUŢIONALĂ 

SEPTEMBRIE 2020 

 

 

http://www.aicicrescmontessori.ro/
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La septembrie 2020, echipa de proiect pentru revizuirea Proiectului de 

Dezvoltare Instituțională este formată din: 

 

❖ Managerul unităţii şcolare-președintele asociației:     

                                              Președinte Anca Trifu 

 

❖ Membrii echipei: 

                                      

       Loredana Ghinea,  Director 

                                     Andreea Vlad,  Director Adjunct 

                                     Corina Petcu, Profesor Montessori 

                                     Anca Trifu, Director Administrativ si Presedintele 

Asociatiei 

                                     Ramona Oros, consilier scolar                 

                                     Alin Oros, membru în Asociație 

                                     Florenta Rantz – Psiholog, persoana din societate și      

                                                       Părinte la Monterra 

 

 

 

La septembrie 2020, am inceput activitatea intr-un sediu nou si spatios – 

sediul Monterra 2 din str Sergent Pamfil Nastase nr 26 s-a mutat la o noua 

adresa: str. Vasile Lascar nr 87, la 100 m de Piata Gemeni. Aici Scoala Primara 

Monterra ofera educatie Montessori de calitate pentru 2 comunitati de scoala 

nivel primar I, 1 comunitate nivel primar II, 2 comunitati de gradinita 3-6 ani si 

1 comunitate ante-prescolara.  
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La septembrie 2020, planul de scolarizare a fost actualizat, astfel el 

cuprinde pentru anul şcolar 2020-2021: 

 

- 42 elevi pentru nivelul primar I Montessori 

- 18 elevi pentru nivelul primar II Montessori 

-80 de preşcolari pentru ciclul Montessori 3-6 ani 

 

 Din randul elevilor, pentru nivelul primar I 29 de elevi au optat pentru educatia in 

mediul fizic iar 13 in mediul online; pentru nivelul primar II, 4 elevi au optat pentru mediul 

online, iar 14 elevi pentru educația in mediul fizic. 

 Proiectul de dezvoltare institutionala a fost revizuit prin adaugarea componentei de 

Scoala On-line. Inca din luna martie 2020, la Monterra intreaga echipa de scoala s-a 

organizat pentru mutarea activitatii educationale in mediul online. Reluam in anexa 

mesajele organizatorice transmise catre parinti in luna martie 2020 atat pentru nivelul 

primar I, cat si pentru nivelul primar II Montessori – ele cuprind toate informatiile legate 

de modul nostru de organizare.  

Pentru fiecare clasa, am stabilit inca de la inceput: 

1. Cadrul de desfășurare al școlii online 

2. Orar 

3. Conectare online 

4. Lucrul acasă 

5. Acces resurse online 

6. Intalnire zoom cu parintii despre scoala online 

 

 Am construit o formă nouă de învățare și comunicare în mediul online. Biblioteca 

de Resurse Monterra pentru fiecare clasa este disponibila pe Google Drive. Acesta este 

locul unde echipa educativă încarcă materiale și oferă indicații despre munca acasă - un 

fel de clasă Montessori virtuală. Profesorii Montessori au creat de la zero materiale 

Montessori dedicate pentru mediul online sau au inregistrat scurte filmulete in care 

prezinta materiale Montessori – astfel incat invatarea sa continue intr-o maniera cat mai 

familiara pentru elevii de la clasa. 

 Copiii vor interacționa zilnic cu echipa educativă și vor fi ghidați de aceasta. 

Întâlnirile online au loc prin intermediul platformei Zoom. Fiecare profesor are un ID de 

Zoom unic. Elevii se vor alătura sesiunilor folosind codul ID al profesorilor. Elevii trebuie 

să își creeze un cont pe ZOOM.us  

  

Iată câteva reguli pentru elevi în timp ce utilizează Zoom  

•              Asigurați-vă că sunteți trecut pe modul “mut” atunci când nu vorbiți,       
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•              Fiți voi înșivă și respectați-i pe ceilalți,       

•              Puneți întrebări folosind chat-ul,       

•              Folosiți reacții pentru a interacţiona cu clasa,       

•              Gândiți-vă înainte de a scrie,       

•              Folosiți funcția de ridicare a mâinii dacă doriți să puneți o întrebare în direct,       

•              Configurați un spațiu intenționat unde se va desfaşura ora, 

•              Recomandăm folosirea căștilor.   

  

 Dupa cursul on-line, copilul va primi tema de lucru. Se va folosi de resursele din 

biblioteca virtuală Monterra și resurse suplimentare (carte, atlas, etc). 

 Fiecare elev are un folder personal pe Google Drive, echivalentul electronic al 

portofoliului copilului. Parintii sunt rugati sa incarce aici toate lucrările făcute de copii până 

la data primirii acestui email. La început împreună, apoi copilul independent va încărca 

fiecare document. 

 De asemenea, am tinut seama de feed-back-ul primit din partea parintilor – ei au 

avut posibilitatea sa isi exprime opinia personala in cadrul unui scurt chestionar trimis o 

data pe saptamana/o data la doua saptamani. Gasiti de asemenea anexata o analiza a 

chestionarelor completate de catre parinti.  

 Fiecare elev a beneficiat in fiecare saptamana, pe langa perioada de predare alaturi 

de echipa de la clasa, de intalniri individuale de 15-30 de minute cu profesorul Montessori 

titular.    In cadrul acestor intalniri, de multe ori a fost alaturi si parintele, astfel incat 

impreuna – scoala si familia – sa putem sustine cat mai bine copilul in pregatirea lui si sa 

ne adaptam. 

         In luna iunie, fiecare clasa a organizat o serbare de final de an online – ele sunt 

salvate pe server in formatul Zoom in care au avut loc.  

 Profesorii au completat si au transmis electronic evaluarea elevului pentru anul 

scolar 2019-2020 iar parintii s-au putut programa la o discutie online de jumatate de ora 

cu profesorul Montessori pentru evaluarea de final de an.  

 De asemenea si la nivel de gradinita am dat start-ul la gradinita online inca din 

luna martie 2020, cuprinzand urmatoarele activitati: 

 

1. Postari zilnice pe pagina de facebook a grupei.  

• Video Circle Time cu un adult de la clasă (zilnic 10-15 minute) – educatorul alege o 

temă și povestește copiilor lucruri interesante despre subiectul ales, stârnindu-le 

curiozitatea și invitându-i și pe copii să participe de acasă sau să afle mai multe 

informații;  cântecele; reamintirea regulilor de grație și curtoazie.  

• Moment de video-lectură oferit de un adult de la clasă (zilnic 10-15 minute) 
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• Idei de activități pentru acasă sau diverse recomandări / resurse pentru părinți  cu scopul de a-i 

sprijini în pregătirea și oferirea unui mediu apropiat de cel de la grădiniță (dublăm 

informația și în folderul clasei din Google drive)  

2. Folder resurse pe Google Drive (click aici) pentru centralizarea organizată și căutarea facilă a postărilor 

de pe pagina de facebook a grupei. Structura de foldere creată respectă ariile curriculare dintr-

o clasă Montessori. Ne-am străduit să creăm în acest timp scurt o structură clară, 

coerentă și consistentă, care să vă fie de ajutor. 

 

3. Întâlniri virtuale între educatori și fiecare copil (aprox. 10 minute) pentru a pastra vie relația 

individualizată și curiozitatea naturală a copiilor. Ne propunem două astfel de întâlniri 

virtuale până la vacanța de Paște. Veți primi mai multe detalii de la Andra în cursul 

săptămânii. 

 

4. Consiliere cu părinții. Am stabilit un interval orar în care o puteți contacta telefonic, pe e-mail, 

zoom Profesorul Montessori pentru a adresa eventuale întrebări, neclarități sau a discuta 

despre provocările grădiniței de acasă și în ce fel vă poate susține mai bine în această 

călătorie. 

Orarul zilnic disponibil: 13:00 - 15:00. 

 

 In lunile iulie-august 2020, am tinut legatura cu parintii in legatura cu formatul de 

inceput al Scolii Monterra: 

Cele câteva scenarii propuse deocamdată de Minister sunt: 

1.       Învățământ cu prezență fizică la școală 100%, 

2.       Învățământ în mediul online 100%, 

3.       Învățământ mixt –  o săptămână de prezența fizică la școală/o săptămână în 

mediul online, 

4.       Posibilitatea ca fiecare unitate de învățământ să decidă scenariul în care începe 

anul școlar, în funcție de contextul epidemiologic din zona în care se află. 

 

Mergând pe aceste patru scenarii, măsurile și planurile dezbătute până la acest moment 

în cadrul echipei Monterra sunt: 

 

1. Pentru varianta de prezență fizică la școală intră în vigoare planul Monterra din fiecare an de 

pregătire a sălilor de clasa și a echipei, astfel încât să primim copiii la început de an 

școlar în cele mai bune condiții. 

Pentru adaptarea la contextul și restricțiile actuale, la Monterra am luat deja o serie de 

măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, astfel încât să îndeplinim toate normele și 

standardele SANEPID necesare pentru minimizarea riscului de infectare în rândul 

https://scoalamonterra.us3.list-manage.com/track/click?u=613d7cf5662e2b1ff07c63d3d&id=403e392143&e=dbc7dcbde4
https://scoalamonterra.us3.list-manage.com/track/click?u=613d7cf5662e2b1ff07c63d3d&id=3d3de8b9ce&e=dbc7dcbde4
https://scoalamonterra.us3.list-manage.com/track/click?u=613d7cf5662e2b1ff07c63d3d&id=f0c3f28c00&e=af265f8017
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adulților și copiilor. 

 

2. Pentru varianta de mediu online 100%, la nivelul fiecărei clase, 

Andromeda/Delphinus/Casiopeea a fost întocmită o planificare completă a prezentărilor 

și orarului pentru primele 6 săptămâni, împreună cu materialele aferente, astfel încât să 

acoperim perioada din septembrie până la prima vacanță intrasemestrială. 

Vom reveni aici cu un e-mail dedicat pentru Școala On-line la Monterra, având în vedere 

că am făcut modificări substanțiale față de formatul din perioada martie-iunie, în special 

pe segmentul 6-9 ani, țînând cont de feed-back-ul primit din partea părinților, copiilor și 

echipei. 

 

3. În scenariul învățământului mixt ne propunem să folosim cât mai bine spațiul fizic de la 

Monterra – inclusiv cabinetele de limbi străine, astfel încât să asigurăm separarea 

copiilor în spațiu, dar să putem acomoda un învățământ cu prezență fizică pentru toți 

școlarii Monterra. Dacă totuși normele vor solicita în mod expres diminuarea numărului 

de copii prezenți în mediu, pregătim și acest scenariu, în care jumătate dintre copii sunt 

prezenți la școală, iar cealalată jumătate desfășoară învățământ on-line. 

 

4. În ceea ce privește ultima variantă, fiecare unitate de învățământ decide scenariul în care începe 

anul școlar, o decizie va fi luată, cel mai probabil, la începutul lunii septembrie. 

 

 De asemenea, in baza experientei din lunile martie-iunie 2020, am facut 

modificari in modul de functionare al Scolii Online la nivelul fiecarei grupe, comunicate 

inca din luna august catre parinti (atasat mail-uri). 

In luna august, am consultat comunitatea de parinti, printr-un chestionar electronic 

trimis catre toti parintii inscrisi, in legatura cu optiunile lor legate de desfasurarea anului 

scolar: 

1. Învățământ cu prezență fizică la clasă 100%, 

2. Învățământ parțial online (o parte din copii să vină la clasă, iar o altă parte să 

continue în sistem on-line, urmând ca apoi să se facă rocada), 

3.  Învățământ online 100%. 

 Luând în considerare baza materială de care dispune Școala Monterra, echipa de 

oameni dedicați și profesioniști pregătiți să ghideze copiii în anul școlar următor și 

răspunsurile dumneavoastră, am ales un format care:  

• Să crească șansele, astfel încât întreaga comunitate – copii și profesori – să fie în 

siguranță și să traversăm cu bine contextul epidemiologic actual, 
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• Să oferim o educație de calitate, în beneficiul copiilor, în ambele medii – fizic și 

online.  

Astfel, pe nivelul primar I Montessori 6-9 ani, scoala Monterra functioneaza cu 

doua comunitati. 

Acest mod de funcționare rămâne neschimbat în perioada septembrie-decembrie. În luna 

decembrie vom decide dacă vom continua în această formulă sau sunt necesare schimbări. 

Pe nivelul primar II Montessori 9-12 ani, tinând cont de răspunsurile primite la 

chestionar (o singură optiune pentru prezența fizică, restul online/hibrid), vom 

începe şcoala cu două săptămâni de şcoală on-line, urmate de două de şcoală în 

format fizic, după care vor urma, din nou, două on-line. 

  

 Așadar, în perioada 14 septembrie-28 septembrie funcționăm în mediul on-line cu 

toții, urmând ca in următoarele 2 săptămâni întreaga comunitate de la Casiopeea sa fie 

prezentă fizic la școala, câtă vreme contextul epiedemiologic permite acest lucru. Dupa 

aceea urmează doua saptamani de cursuri on-line, astfel ca din totalul celor 6 săptămâni 

de școala până la vacanța intrasemestrială vom petrece 4 săptămâni în on-line si 2 

săptămâni în format fizic. 

 Prezența în mediul fizic în primele 2 săptămâni din octombrie este condiționata de 

un context epidemiologic favorabil – atât la nivelul orașului cât și în interiorul Scolii Primare 

Monterra. 

Pentru derularea in bune conditii a Scolii Online, au fost angrenate 

la nivel de Monterra urmatoarele resurse: 

• Participarea la seminarii online organizate de AMI si centre de 

training afiliate AMI in vederea implementarii pedagogiei 

Montessori (https://leadmontessori.com/community-

conversations/) 

• Folosirea retelei informatice Monterra – 18 laptop-uri propri si 

contract de asistenta IT pe toata perioada 

• Implementarea de conturi Zoom pentru intreaga echipa didactica 

• Configurarea Google Drive pentru echipa educationala, pentru 

elevi si pentru parinti 

• Folosirea platformei Server Monterra – server intern dedicat si 

securizat cu drepturi de acces doar pentru echipa Monterra 

• Am intocmit kit-uri electronice atat pe nivel primar, cat si 

prescolar pentru folosirea lor pe durata Scolii Online 

• Inregistrari video cu profesorii Montessori prezentand materiale 

Montessori si materiale Montessori special concepute pentru 

mediul online  
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Clasa Delphinus  

Dragi părinți, 

  

Așa cum v-am anunțat, începând de luni, 23 martie, continuăm şcoala online 

într-un format care integrează pe lângă sarcini de lucru pentru copii (cum ați 

primit până acum), un orar zilnic, instrumente online de organizare a 

învățării, suport şi consultanță online din partea echipei educaționale. 

  

Bine ați venit la Scoala Monterra Online ver 2.0! 

  

Acest proces este o provocare pentru toți cei implicați (părinți, copii, cadre didactice) 

și vă mulțumim pentru disponibilitatea de a trăi o nouă aventură împreună aici la 

Școala Monterra, într-un context pe care nu ni-l dorim repetat, însă în care ne dorim 

să fim deschiși să privim mai degrabă către oportunități și ocazii de învățare. Putem 

observa cum în această perioadă are o loc o transformare profundă a modului în 

care ne raportăm la mediul online și cum descoperim fiecare, în interiorul nostru și la 

nivelul comunităților din care facem parte, moduri noi de a fi împreună, de a ne 

simți conectați, în ciuda distanței fizice dintre noi. O perspectivă mai degrabă de 

apreciere și recunoștință față de posibilitatea acestui mediu online. 

  

Vrem să vă spunem că simțim suportul și gandurile bune care vin dinspre voi. Vă 

mulțumim din suflet!  

  

Suntem profund mișcați de modul în care echipa noastră s-a mobilizat și a ieșit cu 

mult în afara zonei de confort, atât la școală, cât și la grădiniță, construind această 

formă nouă de învățare și comunicare în mediul online.  

Cu fiecare filmuleț postat de echipa noastră, am redescoperit cu emoție, într-un fel 

nou, omul și semnătura lui foarte personală în modul de a fi profesor la Monterra. Și 

ne bucurăm ca am creat spațiu pentru atâta diversitate și atâta creativitate, că 

putem veni în modul acesta în a împlini nevoile copiilor și părinților. 

 

Înainte de a trece la lucruri foarte tehnice, am vrea să vă mai povestim despre ideea 

„tribul meu de încredere”, de care vorbește psihologul Gáspár György. Gáspár se 

regăsește printre mentorii comunității Montessori, oferind de mai mulți ani seminarii 

către echipele educaționale Montessori, în cadrul Montessori Institute of Bucharest. 

„Tribul meu de încredere”- este acel cerc de oameni apropiați care se găsesc în jurul 

fiecăruia dintre noi, cu care ne conectăm, ne susținem și ne hrănim reciproc nevoile 

relaționale, mai ales într-o perioadă de criză, ca cea pe care o traversăm acum. 

Ne propunem sa fim aici la Monterra o sursă și o resursă pentru toți membrii 

comunității, un trib de încredere extins. Mulțumim fiecăuia și fiecăreia dintre voi 

pentru că faceți acest lucru posibil. 
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În continuare, vă invităm să abordăm cu blândețe, față de noi înșine/însene, față de 

copii, față de echipa educațională, această nouă instituție a școlii online. Am primit 

feedback de la membrii ai comunității noastre despre faptul că gandurile noastre 

despre școala online i-au ajutat foarte mult să se repoziționeze și să-și reamintească 

de această blândețe hrănitoare. Puteți reveni la ele oricând aveti nevoie - aici.  

  

Acesta este un mail lung și în continuare foarte procedural, pentru că ne-am dorit să 

vă oferim toate informațiile de care aveți nevoie în acelaşi loc. 

Vă rugăm să pastrați acest email la îndemână pentru referință. 

  

Pentru a vă face mai facilă navigarea prin el, listăm mai jos un rezumat al 

subiectelor pe care le abordăm în continuare. 

Începând cu vineri, 27 martie, veți primi în fiecare săptămână un formular de 

feedback despre experiența dvs. concretă cu școala online. 

Foarte important: vacanța de Paşte pentru şcoala online va fi doar de o 

săptamână (și nu 2 săptămâni, cum era în calendarul nostru anual), în perioada 

13-19 aprilie. În acest moment, planificarea noastră este pentru perioada cunoscută 

a situației de urgente, în speță până la vacanța de Paște. 

  

Abordăm în continuare: 

1. Cadrul de desfășurare al școlii online 

2. Orar 

3. Conectare online 

4. Lucrul acasă 

5. Acces resurse online 

6. Intalnire zoom cu parintii despre scoala online 

 

Să o luăm așadar, pe rând. 

  

1. Cadrul de desfăşurare al şcolii online: 

-Această perioadă este o perioadă de școală, nu de vacanță. 

-Prezența la întâlnirile online, conform orarului comunicat, este obligatorie. La fel 

este și lucrul distribuit de către echipa educațională, este obligatoriu. 

-Recomandăm purtarea tricoului Monterra pe perioada programului de școală al 

copiilor, pentru o mai bună integrare și conștientizare a acestei perioade de către 

elevi. 

-Întâlnirile online au loc prin intermediul platformei Zoom. 

-Fiecare profesor are un ID de Zoom unic ce este distribuit prin prezentul email. 

Elevii se vor alătura sesiunilor cu codul ID al profesorilor. Elevii trebuie sa faca un 

cont pe ZOOM.us. Recomandăm folosirea căștilor.     

-Conduitele online și așteptările de comportament vor fi discutate cu elevii în timpul 

primei clase virtuale. Reguli pe scurt - aici.        

 

https://scoalamonterra.us3.list-manage.com/track/click?u=613d7cf5662e2b1ff07c63d3d&id=734539af3e&e=dbc7dcbde4
https://scoalamonterra.us3.list-manage.com/track/click?u=613d7cf5662e2b1ff07c63d3d&id=84381bbaca&e=dbc7dcbde4
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Fiecare părinte primește acces de view la un folder Google Drive de resurse, 

unde profesorii Monterra încarcă materiale și oferă indicații despre munca acasă - un 

fel de clasă Montessori virtuală. 

Fiecare părinte primește acces de edit la folder-ul personal al copilului/copiilor, unde 

se încarcă lucrările copiilor. Acesta este echivalentul electronic al portofoliului 

copilului. Vă rugăm să încărcați aici toate lucrările făcute de copii până la data 

primirii acestui email. Important! Vă rugăm să faceți resize pentru imaginile cu lucrul 

copiilor, înainte de încărcare.   

Structura de foldere creată în acest fel este echivalentul online al clasei noastre 

Montessori, atât cât poate fi replicată. Ne-am străduit să creăm în acest timp scurt o 

structură clară, coerentă și consistentă, astfel încât copiii să o absoarba si sa o poata 

utiliza usor si independent, corespunzător vârstei și ritmului fiecăruia dintre ei. Acest 

proces este în sine un proces valoros de învățare, un mesaj clar despre cum putem 

utiliza cu sens instrumentele pe care ni le oferă tehnologia. 

 

Atât profesorii, cât și părinții, sunt invitați să îi susțină pe copii în acest sens, cu 

incredere si entuziasm. Recomandăm de asemenea, în măsura în care este posibil, 

ca copilul să aibă un echipament electronic pe care îl poate folosi constant pe 

perioada școlii online, cu care să se poată familiariza. 

Instrumentele Montessori fundamentale în gestionarea muncii copiilor în această 

perioadă, sunt cele deja anunțate, cu care copiii au început să lucreze și acasă: 

orarul zilnic și jurnalul. 

 

Vă reamintim că învățarea este responsabilitatea copilului, indiferent de vârstă. Rolul 

adulților este unul de ghid. 

 

De asemenea, procesul de învățare este unul de trial and error. Greșelile sunt 

binevenite, îmbrățișate și de fapt fundamentale ca procesul de învățare sa se poată 

întâmpla. Nu este rolul părinților de a corecta greșelile copiilor. Rolul părintelui este 

de a încuraja și aprecia efortul de învățare depus de copil. 

 

Reluăm invitația catre voi, părinții, de a sta în capătul de relație cu copilul, cu 

precădere în rolul de părinte. Mai multe despre cum ați putea face aceasta, în 

articolul nostru despre școala online. 

 

La nivelul fiecărei clase de școală, modalitatea concretă de lucru poate suferi 

diferențe semnificative, în funcție de viziunea pedagogică a fiecăruia dintre profesori. 

Încurajăm părinții cu mai mulți copii să accelereze procesul de a da fiecărui elev 

responsabilitate pentru procesul său de învățare. 

 

2. Orar - il găsiți în fișierul de aici  

 

3. Conectare online 

https://scoalamonterra.us3.list-manage.com/track/click?u=613d7cf5662e2b1ff07c63d3d&id=36fb7fdaab&e=dbc7dcbde4
https://scoalamonterra.us3.list-manage.com/track/click?u=613d7cf5662e2b1ff07c63d3d&id=edfd94798a&e=dbc7dcbde4
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a. prin Zoom. ID-ul fiecarui profesor este urmatorul:  

 

Corina Petcu: accesați acest link , cod de identificare (Meeting ID) 657 806 4614 

Ana Maria Lepadatu: Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/4992505480 

Meeting ID: 499 250 5480 

 

 

  

Un ghid pentru elevi  în timp ce utilizează Zoom - aici   

  

b. Consultații individuale 

  

De asemenea vor exista discuții individuale sau in grupuri mici în urma 

întâlnirilor de dimineață, între 10:00-11:00. Pentru aceste întâlniri copiii vor accesa 

același link sau vor introduce acest cod de indentificare: 657 806 4614. Vom stabili 

ordinea discuțiilor individuale în funcție de nevoia de sprijin a copiilor.  

   

4. Lucrul acasă 

  

a. Montessori 

Cum?  

-Am creat un cont în Google Drive în care elevii au acces la prezentări și la fișe de 

lucru. Ele sunt organizate pe săptămâni și pe sarcini. 

-Recomand ca elevilor să li se pună la dispoziție lista cu sarcini și fișele de lucru 

tipărite, să se întocmească împreună cu ei un orar și să aibă acces la Google Drive.   

-Fiecare elev va avea un dosar personal în care va încărca în fiecare săptămână 

lucrările sale. Munca rezolvata va rugam sa o incarcati in folderele personale, la 

început cu ajutorul copiilor cu ținta ca în final sa fie încărcată exclusiv de către copii. 

Modalitatea cea mai simpla este poza. Acestea vor fi verificate, iar în cadrul 

discuțiilor individuale sau în grupuri mici vor fi discutate.  

 

Resursele necesare recomandate: 

• creion negru de scris, creioane colorate 

• coli albe, coli colorate 

• lipici 

• foarfeca 

• atlase, carti pentru a cauta informatii pentru proiecte 

  

b. Limba Engleză 

  

https://scoalamonterra.us3.list-manage.com/track/click?u=613d7cf5662e2b1ff07c63d3d&id=23b0ea78b2&e=dbc7dcbde4
https://scoalamonterra.us3.list-manage.com/track/click?u=613d7cf5662e2b1ff07c63d3d&id=143680855d&e=dbc7dcbde4
https://scoalamonterra.us3.list-manage.com/track/click?u=613d7cf5662e2b1ff07c63d3d&id=207fee152e&e=dbc7dcbde4
https://scoalamonterra.us3.list-manage.com/track/click?u=613d7cf5662e2b1ff07c63d3d&id=338d206bb6&e=dbc7dcbde4
https://scoalamonterra.us3.list-manage.com/track/click?u=613d7cf5662e2b1ff07c63d3d&id=d333f61bf6&e=dbc7dcbde4
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Mod de lucru:  

Vom lucra cu fiecare an folosind manualul și caietele de lucru. Vom lucra acoperind 

partea de scris, ascultat, citit, vorbit, vocabular și gramatică. Pentru copiii care nu 

au manualul fizic acasă, Ana a încărcat pe google docs manualele scanate și copiii 

vor putea lucra având documentul deschis. 

Avem nevoie de următoarele resurse: manual, caiet de lucru, caiet de notițe (pentru 

anul II), creioane colorate, carioci, creion/stilou. 

 

 c. Fun&Games 

 

Pentru resurse suplimentare (arts & crafts, jocuri, etc), vă invităm să accesați 

folderul Școala după școală. 

  

d.Informatii Utile 

  

Aici vom salva principalele categorii de informații pe care vi le-am transmis în acest 

e-mail, pentru a fi accesate și de copii. 

  

5. Acces resurse online 

  

Folder-ul cu Resurse puse la dispoziție de Monterra se găsește pentru clasa 

Delphinus aici. 

 

Fiecare părinte urmează să primească acces la portofoliul electronic al 

copilului/copiilor printr-un email individual, în zilele următoare.  

 

Vă invităm să respirați profund şi să mai citiți acest email de câteva ori. Și 

noi vom face cam acelasi lucru:) 

  

6. Credeați că s-a terminat? :) Corina vă invita luni, 23 martie, de la ora 19.00 la 

o conferință pentru părinți online cu întrebări şi răspunsuri despre tot acest 

proces descris aici. Vă rugăm să accesați acest link sau să introduceți acest cod de 

indentificare: 657 806 4614.   

 

Să ne auzim cu bine, 

https://scoalamonterra.us3.list-manage.com/track/click?u=613d7cf5662e2b1ff07c63d3d&id=c8350a5b54&e=dbc7dcbde4
https://scoalamonterra.us3.list-manage.com/track/click?u=613d7cf5662e2b1ff07c63d3d&id=923f0bbe6a&e=dbc7dcbde4
https://scoalamonterra.us3.list-manage.com/track/click?u=613d7cf5662e2b1ff07c63d3d&id=923f0bbe6a&e=dbc7dcbde4
https://scoalamonterra.us3.list-manage.com/track/click?u=613d7cf5662e2b1ff07c63d3d&id=34d3c4d1fb&e=dbc7dcbde4
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Echipa Monterra  

 

Am construit o formă nouă de învățare și comunicare în mediul 
online. Biblioteca de Resurse Monterra pentru clasa Delphinus este disponibilă 
aici. Acesta este locul unde echipa educativă încarcă materiale și oferă indicații 

despre munca acasă - un fel de clasă Montessori virtuală. 
  

Copiii vor interacționa zilnic cu echipa educativă și vor fi ghidați de 
aceasta. Întâlnirile online au loc prin intermediul platformei Zoom. Fiecare 
profesor are un ID de Zoom unic. Elevii se vor alătura sesiunilor folosind codul 

ID al profesorilor. Elevii trebuie să își creeze un cont pe ZOOM.us  
  
Iată câteva reguli pentru elevi în timp ce utilizează Zoom  

•              Asigurați-vă că sunteți trecut pe modul “mut” atunci când 
nu vorbiți,       

•              Fiți voi înşivă şi respectați-i pe ceilalți,       
•              Puneți întrebări folosind chat-ul,       
•              Folosiți reacții pentru a interacţiona cu clasa,       
•              Gândiți-vă înainte de a scrie,       
•              Folosiți funcția de ridicare a mâinii dacă doriți să puneți o 

întrebare în direct,       
•              Configurați un spațiu intenționat unde se va desfaşura ora, 
•              Recomandăm folosirea căștilor.   

  
Ne vedem la Școala online Monterra, luni, la 9.20, în tricoul Monterra, 

alături de Corina Petcu -  link / cod de identificare (Meeting ID) 657 806 4614. 
  

Dupa cursul on-line, copilul va primi tema de lucru. Se va folosi de 
resursele din biblioteca virtuală Monterra și resurse suplimentare (carte, atlas, 
etc). 

Acesta este folder-ul personal unde se încarcă lucrările, echivalentul 
electronic al portofoliului copilului. Vă rugăm să încărcați aici toate lucrările 

făcute de copii până la data primirii acestui email. La început împreună, apoi 
copilul independent va încărca fiecare document.  

 

Important!  

Vă rugăm să faceți resize pentru imaginile cu lucrul copiilor, înainte de 
încărcare.  
  
Vă reamintim de conferința online pentru părinți, cu întrebări şi 
răspunsuri care va avea loc luni, 23.03.2020, la ora 19:00. Pentru conectare 

folosiți acest link / cod de indentificare: 657 806 4614. 
  
Cu gânduri bune, 
Echipa Monterra 
 

Clasa Andromeda  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1S5CnRgF8_QO8R-BGUPa7_h7GJHmrobw6
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1S5CnRgF8_QO8R-BGUPa7_h7GJHmrobw6
https://us04web.zoom.us/j/6578064614
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SokjRzufVyw-rtPPplUEz0L_gj6AFzht
https://us04web.zoom.us/j/6578064614
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Dragi părinți, 

  

     Așa cum v-am anunțat, începând de luni, 23 martie, continuăm şcoala 

online într-un format care integrează pe lângă sarcini de lucru pentru copii 

(cum ați primit până acum), un orar zilnic, instrumente online de organizare a 

învățării, suport şi consultanță online din partea echipei educaționale. 

  

Bine ați venit la Scoala Monterra Online ver 2.0! 

  

       Acest proces este o provocare pentru toți cei implicați (părinți, copii, cadre 

didactice) și vă mulțumim pentru disponibilitatea de a trăi o nouă aventură împreună 

aici la Școala Monterra, într-un context pe care nu ni-l dorim repetat, însă în care ne 

dorim să fim deschiși să privim mai degrabă către oportunități și ocazii de învățare. 

Putem observa cum în această perioadă are o loc o transformare profundă a modului 

în care ne raportăm la mediul online și cum descoperim fiecare, în interiorul nostru 

și la nivelul comunităților din care facem parte, moduri noi de a fi împreună, de a ne 

simți conectați, în ciuda distanței fizice dintre noi. O perspectivă mai degrabă de 

apreciere și recunoștință față de posibilitatea acestui mediu online. 

  

Vrem să vă spunem că simțim suportul și gandurile bune care vin dinspre voi. Vă 

mulțumim din suflet!  

  

       Suntem profund mișcați de modul în care echipa noastră s-a mobilizat și a ieșit 

cu mult în afara zonei de confort, atât la școală, cât și la grădiniță, construind 

această formă nouă de învățare și comunicare în mediul online.  

Cu fiecare filmuleț postat de echipa noastră, am redescoperit cu emoție, într-un fel 

nou, omul și semnătura lui foarte personală în modul de a fi profesor la Monterra. Și 

ne bucurăm ca am creat spațiu pentru atâta diversitate și atâta creativitate, că 

putem veni în modul acesta în a împlini nevoile copiilor și părinților. 

 

      Înainte de a trece la lucruri foarte tehnice, am vrea să vă mai povestim despre 

ideea „tribul meu de încredere”, de care vorbește psihologul Gáspár György. Gáspár 

se regăsește printre mentorii comunității Montessori, oferind de mai mulți ani 

seminarii către echipele educaționale Montessori, în cadrul Montessori Institute of 

Bucharest. „Tribul meu de încredere”- este acel cerc de oameni apropiați care se 

găsesc în jurul fiecăruia dintre noi, cu care ne conectăm, ne susținem și ne hrănim 

reciproc nevoile relaționale, mai ales într-o perioadă de criză, ca cea pe care o 

traversăm acum. 

Ne propunem sa fim aici la Monterra o sursă și o resursă pentru toți membrii 

comunității, un trib de încredere extins. Mulțumim fiecăuia și fiecăreia dintre voi 

pentru că faceți acest lucru posibil. 

 

      În continuare, vă invităm să abordăm cu blândețe, față de noi înșine/însene, 
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față de copii, față de echipa educațională, această nouă instituție a școlii online. Am 

primit feedback de la membrii ai comunității noastre despre faptul că gandurile 

noastre despre școala online i-au ajutat foarte mult să se repoziționeze și să-și 

reamintească de această blândețe hrănitoare. Puteți reveni la ele oricând aveti 

nevoie - aici.  

  

     Acesta este un mail lung și în continuare foarte procedural, pentru că ne-am 

dorit să vă oferim toate informațiile de care aveți nevoie în acelaşi loc. 

Vă rugăm să pastrați acest email la îndemână pentru referință. 

  

      Pentru a vă face mai facilă navigarea prin el, listăm mai jos un rezumat al 

subiectelor pe care le abordăm în continuare. 

     Începând cu vineri, 27 martie, veți primi în fiecare săptămână un formular de 

feedback despre experiența dvs. concretă cu școala online. 

Foarte important: vacanța de Paşte pentru şcoala online va fi doar de o 

săptamână (și nu 2 săptămâni, cum era în calendarul nostru anual), în perioada 

13-19 aprilie. În acest moment, planificarea noastră este pentru perioada cunoscută 

a situației de urgente, în speță până la vacanța de Paște. 

  

Abordăm în continuare: 

1. Cadrul de desfășurare al școlii online 

2. Orar 

3. Conectare online 

4. Lucrul acasă 

5. Acces resurse online 

6. Intalnire zoom cu parintii despre scoala online 

 

Să o luăm așadar, pe rând. 

  

1. Cadrul de desfăşurare al şcolii online: 

-Această perioadă este o perioadă de școală, nu de vacanță. 

-Prezența la întâlnirile online, conform orarului comunicat, este obligatorie. La fel 

este și lucrul distribuit de către echipa educațională, este obligatoriu. 

-Recomandăm purtarea tricoului Monterra pe perioada programului de școală al 

copiilor, pentru o mai bună integrare și conștientizare a acestei perioade de către 

elevi. 

-Întâlnirile online au loc prin intermediul platformei Zoom. 

-Fiecare profesor are un ID de Zoom unic ce este distribuit prin prezentul email. 

Elevii se vor alătura sesiunilor cu codul ID al profesorilor. Elevii trebuie sa faca un 

cont pe ZOOM.us . Recomandăm folosirea căștilor.   

-Conduitele online și așteptările de comportament vor fi discutate cu elevii în timpul 

primei clase virtuale - un scurt ghid aici.    

 

https://scoalamonterra.us3.list-manage.com/track/click?u=613d7cf5662e2b1ff07c63d3d&id=270e939ad9&e=dbc7dcbde4
https://scoalamonterra.us3.list-manage.com/track/click?u=613d7cf5662e2b1ff07c63d3d&id=270e939ad9&e=dbc7dcbde4
https://scoalamonterra.us3.list-manage.com/track/click?u=613d7cf5662e2b1ff07c63d3d&id=db81c87110&e=dbc7dcbde4
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Fiecare părinte primește acces de view la un folder Google Drive de resurse, 

unde profesorii Monterra încarcă materiale și oferă indicații despre munca acasă - un 

fel de clasă Montessori virtuală. 

Fiecare părinte primește acces de edit la folder-ul personal al copilului/copiilor, unde 

se încarcă lucrările copiilor. Acesta este echivalentul electronic al portofoliului 

copilului. Vă rugăm să încărcați aici toate lucrările făcute de copii până la data 

primirii acestui email. Important! Vă rugăm să faceți resize pentru imaginile cu lucrul 

copiilor, înainte de încărcare.  

Structura de foldere creată în acest fel este echivalentul online al clasei noastre 

Montessori, atât cât poate fi replicată. Ne-am străduit să creăm în acest timp scurt o 

structură clară, coerentă și consistentă, astfel încât copiii să o absoarba si sa o poata 

utiliza usor si independent , corespunzător vârstei și ritmului fiecăruia dintre ei. 

Acest proces este în sine un proces valoros de învățare, un mesaj clar despre cum 

putem utiliza cu sens instrumentele pe care ni le oferă tehnologia. 

 

Atât profesorii, cât și părinții, sunt invitați să îi susțină pe copii în acest sens, cu 

incredere si entuziasm. Recomandăm de asemenea, în măsura în care este posibil, 

ca copilul să aibă un echipament electronic pe care îl poate folosi constant pe 

perioada școlii online, cu care să se poată familiariza. 

Instrumentele Montessori fundamentale în gestionarea muncii copiilor în această 

perioadă, sunt cele deja anunțate, cu care copiii au început să lucreze și acasă: 

orarul zilnic și jurnalul. 

 

Vă reamintim că învățarea este responsabilitatea copilului, indiferent de vârstă. Rolul 

adulților este unul de ghid. 

 

De asemenea, procesul de învățare este unul de trial and error. Greșelile sunt 

binevenite, îmbrățișate și de fapt fundamentale ca procesul de învățare sa se poată 

întâmpla. Nu este rolul părinților de a corecta greșelile copiilor. Rolul părintelui este 

de a încuraja și aprecia efortul de învățare depus de copil. 

 

Reluăm invitația catre voi, părinții, de a sta în capătul de relație cu copilul, cu 

precădere în rolul de părinte. Mai multe despre cum ați putea face aceasta, în 

articolul nostru despre școala online. 

 

La nivelul fiecărei clase de școală, modalitatea concretă de lucru poate suferi 

diferențe semnificative, în funcție de viziunea pedagogică a fiecăruia dintre profesori. 

Încurajăm părinții cu mai mulți copii să accelereze procesul de a da fiecărui elev 

responsabilitate pentru procesul său de învățare. 

 

2. Orar - il găsiți în fișierul de aici  

 

3. Conectare online 

https://scoalamonterra.us3.list-manage.com/track/click?u=613d7cf5662e2b1ff07c63d3d&id=238b3a6545&e=dbc7dcbde4
https://scoalamonterra.us3.list-manage.com/track/click?u=613d7cf5662e2b1ff07c63d3d&id=c6815d0348&e=dbc7dcbde4
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a. prin Zoom. ID-ul fiecarui profesor este urmatorul:  

 

Magda Crihan:  https://zoom.us/j/6832089074  Meeting ID: 683 208 9074 

 

Ana Maria Lepadatu: https://us04web.zoom.us/j/4992505480 Meeting ID: 499 

250 5480 

  

Un ghid pentru elevi  în timp ce utilizează Zoom - aici   

  

b. Consultații prin whatsapp 

  

Oferim consultatii individuale prin intermediul WhatssApp video, dupa cursul on-

line, in intervalul 10.10- 13.00. Copiii vor suna in acest interval daca au nevoie de 

lamuriri. La finalul cursului profesorul va intreba ce copii au nevoie sa vorbeasca 

ulterior la telefon, pentru a stabili o oarecare ordine. In cazul in care suna ocupat, 

vom reveni cu telefon. 

   

4. Lucrul acasă 

  

a. Montessori 

Cum?  

-Dupa cursul on-line, copilul va primi tema de lucru, pana la urmatoarea intalnire. 

Unele teme, cum ar fi fisele de lucrat, vor fi incarcate in folderul personal, ca ajutor 

in organizare pentru voi, parintii. In folderele comune, pe materii si ani de studiu, 

vom incarca munca suplimentara, pentru cei care au un ritm mai alert. 

-Munca rezolvata va rugam sa o incarcati in folderele personale, cu ajutorul copiilor 

cu ținta ca în final sa fie încărcată exclusiv de către copii. Modalitatea cea mai simpla 

este poza. 

-Exista in foldere un kit minim necesar de materiale Montessori pentru descărcare. 

Recomandarea ar fi ca acest kit sa il descarcati, plastifiati, decupati. In cazul in care 

nu aveti aceasta posibilitate, va rugam sa trimiteti mail cu feed-back la 

mine magda.crihan@aicicrescmontessori, pentru a-l face in scoala, de catre colegele 

mele. In acest caz, este nevoie sa il ridicati personal de la scoala, intr-o zi si intr-un 

interval orar pe care il voi comunica, in functie de numarul de cereri. 

 

Resursele necesare recomandate: 

• foi de scris cu liniatura, descarcate de pe drive; in cazul in care nu aveti o 

imprimanta disponibila pot fi foi albe sau caiete. 

• creion negru de scris, creioane colorate 

• coli albe, coli colorate 

• lipici 

• foarfeca 

https://scoalamonterra.us3.list-manage.com/track/click?u=613d7cf5662e2b1ff07c63d3d&id=32a0907505&e=dbc7dcbde4
https://scoalamonterra.us3.list-manage.com/track/click?u=613d7cf5662e2b1ff07c63d3d&id=8e4e5205b3&e=dbc7dcbde4
https://scoalamonterra.us3.list-manage.com/track/click?u=613d7cf5662e2b1ff07c63d3d&id=5563d51e93&e=dbc7dcbde4
https://scoalamonterra.us3.list-manage.com/track/click?u=613d7cf5662e2b1ff07c63d3d&id=83f180e081&e=dbc7dcbde4
mailto:magda.crihan@aicicrescmontessori
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• atlase, carti pentru a cauta informatii pentru proiecte 

  

b. Limba Engleză 

  

Vom respecta ritmul de predare obișnuit al limbii engleze la Monterra, acela de 2 

sesiuni/săptămâna pentru fiecare an de studiu. 

  

Mod de lucru:  

Vom lucra cu fiecare an folosind manualul și caietele de lucru. Vom lucra acoperind 

partea de scris, ascultat, citit, vorbit, vocabular și gramatică. Pentru copiii care nu 

au manualul fizic acasă, Ana a încărcat pe google docs manualele scanate și copiii 

vor putea lucra având documentul deschis. 

Avem nevoie de următoarele resurse: manual, caiet de lucru, caiet de notițe (pentru 

anul II), creioane colorate, carioci, creion/stilou. 

  

 c. Fun&Games 

  

Pentru resurse suplimentare (arts & crafts, jocuri, etc) vă invităm să accesați 

folderul Școala după școală.  

 

d. Informatii Utile 

  

Aici vom salva principalele categorii de informații pe care vi le-am transmis în acest 

e-mail, pentru a fi accesate și de către copii. 

  

5. Acces resurse online 

  

Folder-ul cu Resurse puse la dispoziție de Monterra se găsește pentru clasa 

Andromeda aici. 

 

Fiecare părinte urmează să primească acces la portofoliul electronic al 

copilului/copiilor printr-un email individual, în zilele următoare.  

 

Vă invităm să respirați profund şi să mai citiți acest email de câteva ori. Și 

noi vom face cam acelasi lucru:) 

  

https://scoalamonterra.us3.list-manage.com/track/click?u=613d7cf5662e2b1ff07c63d3d&id=4526cfa703&e=dbc7dcbde4
https://scoalamonterra.us3.list-manage.com/track/click?u=613d7cf5662e2b1ff07c63d3d&id=a324e084bd&e=dbc7dcbde4
https://scoalamonterra.us3.list-manage.com/track/click?u=613d7cf5662e2b1ff07c63d3d&id=a324e084bd&e=dbc7dcbde4
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6. Credeați că s-a terminat? :) Magda vă invită marti, 24 martie, de la ora 19.00 

la o conferință pentru părinți online cu întrebări şi răspunsuri despre tot 

acest proces descris aici. 

Pentru conectare folosiți https://us04web.zoom.us/j/6832089074 Meeting ID: 683 

208 9074   

 

Să ne auzim cu bine, 

 

Echipa Monterra  

Dragi parinti, 

  

In urma intrebarilor si feedback-urilor primite, revenim cu un e-mail clarificator in 

ceea ce priveste scoala online – modul de functionare de pana acum si modificarile 

pe care le vom aduce dupa vacanta de Paste. 

 

Gasiti mai jos cadrul de functionare actualizat, la care am ajuns  impreuna cu 

Magda Crihan, liderul Montessori de la clasa Andromeda. Va invitam sa parcurgeti 

acest cadru, asa cum este el descris in cuvintele Magdei. 

  

Dupa 4 saptamani de scoala on-line, in care am ascultat si m-am adaptat, am 

raspuns cererilor comune si celor venite in nume personal, voi face o prezentare a 

structurii de cursuri on-line cu ceea ce va fi nou dupa vacanta. 

De asemenea simt nevoia sa va dezvalui, din perspectiva mea, cum se vad lucrurile: 

cum ii vad pe copii, cum va vad pe voi parintii, cum le vad pe colegele mele 

cu care lucrez la clasa, cum vad scoala- ca structura de sustinere a tuturor 

activitatilor implicate in structura de scoala on-line, care sunt limitele care 

se impun in interactiunile dintre noi. 

 

I. Incep prin a face o prezentare a structurii de cursuri on-line.  

1.Intalnirile pe Zoom urmeaza structura de planificari dupa care lucram, in mod 

obisnuit, la clasa. 

2. A fost nevoie de o adaptare a predarii la materialele pe care le-am putut oferi, in 

format electronic. Baza de materiale pusa la dispozitie reprezinta un efort asumat, 

inainte de aceasta nevoie de a face predarea on-line, in vederea sustinerii unor 

cursuri, in nume personal. Hartile/ plansele oferite in prezentari, prezentarile in sine 

in format scris, cardurile care insotesc prezentarile fac parte din setul de materiale 

AMI sau sunt materiale cumparate de pe site-uri specializate sau reprezinta chiar 

materiale create de mine. Ele sunt doar pentru uz intern, va cer sa nu le distribuiti 

fara acordul meu. Echipa din spatele fiecarui material este compusa din specialisti pe 

domenii diferite. 

3. Cursurile on-line acopera programele Montessori/ implicit cele traditionale, pe 

https://scoalamonterra.us3.list-manage.com/track/click?u=613d7cf5662e2b1ff07c63d3d&id=08cb3e9d6c&e=dbc7dcbde4
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fiecare arie curriculara in parte. La acest moment, desi examenele nationale pentru 

clasa a 2-a au fost anulate, eu imi asum ca le putem sustine in momentul intoarcerii, 

oricand. 

4. In predare am pastrat modelul Montessori de scoala in proportie de 80%. 

Matematica este domeniul cel mai provocator deoarece aici, intelegerea se bazeaza 

pe manipularea materialelor Montessori. Din kitul de materiale de pe Google Drive, 

pentru a varia lucrul cu fise, rog sa va descarcati si sa puneti la dispozitia 

copiilor urmatoarele materiale, pana dupa vacanta: 

• An 1 Sistemul zecimal- carduri/ tablele pentru cele patru operatii 

• An 2 Tablele pentru cele patru operatii/ Jocul Timbrelor/ Jocul Bancii/ Fractii/ 

Notatii fractii 

• An 3 Tablele pentru cele patru operatii/ Jocul Timbrelor/ Jocul Bancii/ Fractii 

• An 4 Tablele pentru cele patru operatii/ Jocul Timbrelor/ Jocul Bancii/ Fractii 

5. In structura unei zile de lucru, modelul propus de scoala acasa este aproape fidel 

zilelor obisnuite, cu mentiunea ca, implicarea voastra, ca parinti, este de sustinere a 

cererilor noastre catre copii si de a oferi cadrul potrivit pentru scoala on-line. Redau 

mai jos o cadrare a celor mentionate anterior:  

• Ciclul de lucru de dimineata este compus din curs on-line (intre 40 minute- 1h 

15 minute) si lucrul individual de dupa curs (intre 1h- 2h), 

• Activitatea de limba engleza pastreaza frecventa de 2 ore pe saptamana, 

• Ciclul de lucru de dupa-amiaza este pentru completarea temelor neefectuate 

si/ sau lucrul la proiecte, in medie de 1h si 30 de minute, zilnic. 

6. Activitatile de predare on-line si coordonarea muncii individuale inglobeaza 

principiile Montessori si NU dorim sa ne abatem de la ele, nefiind in avantajul, pe 

termen lung, a niciuneia dintre partile implicate. Pentru o mai buna intelegere, enumar 

aici principiile la care fac referire:  

• Timp limitat pentru expunerea la ecrane, 

• Fara recompense si pedepse, 

• Incluziunea si acceptarea tuturor comportamentelor, 

• Frumusete, ordine si simplitate (in cazul concret- structura materialelor de pe 

drive, care creste organic), 

• Libertatea de a alege cand, cat si la ce sa lucreze, 

• Disciplina de a constientiza munca de peste zi, prin intermediul completarii 

Jurnalului, 

• Disciplina de a urma orarul intocmit inca din prima saptamana, 

• Concentrare si independenta in munca, 

• Pastrarea principiilor de Educatie Cosmica (interdependenta conceptelor din 

diferite arii curriculare), 

• Predictibilitatea- cursurile on-line sunt fixate la aceeasi ora, copiii respecta 

orarul, 
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• Mediu pregatit- este singurul principiu in care implicarea noastra NU poate avea 

manifestari in planul fizic si reprezinta o responsabilitate asumata, din 

partea voastra, a parintilor, in momentul deciziei de a continua scoala on-

line. 

Pentru parintii care au timp si interes, consideram utila lecturarea Ghidului 

Montessori pentru o buna practica de aplicare a principiilor, care se afla pe 

Drive, la sectiunea Informatii utile. 

Dupa cateva saptamani de scoala online si eventual lecturarea ghidului, multe din 

fricile cauzatoare de tensiuni, daca nu vor disparea cu desavarsire, se vor diminua, 

cu siguranta. Doar e nevoie sa va luati timp pentru asta. 

7. Pentru evaluarea copiilor ne-am propus sa pastram formatul de scoala, verificarea 

folderelor incarcate se face periodic. Insistam in a face cererea de a incarca munca 

copiilor la finalul fiecarei saptamani. Pentru a avea cum sa facem evaluarea, munca 

trebuie sa ajunga la noi. De asemenea, in cursurile on-line avem lectii de 

sedimentare si evaluare- nu evaluam doar munca efectuata pe suport scris, ci si 

implicarea, stiinta pe care copilul o construieste cu ocazia participarii la intalnirile 

noastre. 

8. Intalnirile de la ora 19 anuntate pe grupul FB, cu specialisti din diverse domenii, 

acopera o parte din domeniul foarte amplu a vietii emotionale. Pana acum am avut 

invitat un specialist in silvicultura, un psiholog specialist in psihodrama, o colega 

care a prezentat o biografie a unui artist. Ma ocup in continuare de stabilirea 

contactelor cu invitati valorosi si as dori sa considerati si sa pretuiti aceste ocazii de 

intalnire, care reprezinta echivalentul activitatilor extracurriculare obisnuite la 

scoala, frecventa lor acum, fiind aproape saptamanala. 

9. Am creat biblioteci virtuale cu carti resurse pe fiecare domeniu: istorie, geografie, 

biologie/zoologie/anatomie, care se regasesc pe Google Drive. 

 

II. Noutati in formatul Scolii on-line, dupa vacanta  

• Restart pentru perioada de lucru de dupa-amiaza, printr-un Circle Time, la 

ora 13.30, cu toata clasa, timp de 15- 30 minute. 

• Consultatii individuale cu Echipa de profesori de la clasa, prin rotatie, 

pe baza unui program prestabilit, in vederea implementarii si 

completarilor fiselor de autoevaluare. 

III. Cum ii vad si cum ii simt pe copii? 

La finalul fiecarui curs avem partea de evaluare, in care copiii vorbesc despre cum s-

au simtit. Acelasi lucru se intampla si la scoala, la finalul fiecarei zile. Aceste ganduri 

la cald reprezinta un instrument valoros de ghidaj in activitate, iar raspunsurile 

copiilor au fost intotdeauna pe pozitiv. 

 

IV. Cum le vad pe colegele mele cu care lucrez la clasa? 

Relatia cu colegele de la clasa este o relatie bazata pe incredere, respect, 

responsabilitate. Avem intalniri zilnice de evaluare si ghidaj. Le simt absolut 
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pasionate de ceea ce fac, alocand timp mult peste angajamentul vizibil din orar. 

 

V. Cum exista scoala ca structura de sustinere? 

In toata aceasta perioada raportul de sustinere a scolii a fost unul de impact pe 

urmatoarele paliere:  

• Ghidaj IT/ diferite traininguri de utilizare a platformei Google Drive, 

programului Zoom, 

• Asigurarea suportului in comunicare, 

• Asigurarea confortului emotional in gestionarea anumitor situatii, 

• Asigurarea confortului angajamentelor financiare stabilite. 

VI. Cum va vad pe voi, parintii? 

Va multumesc pentru fiecare mesaj de multumire sincera si de incurajare 

primite in aceasta perioada. Ne ajuta foarte mult! 

In ultimul e-mail trimis am scris despre niste trairi de erou, pe care vad ca se 

manifesta in fiecare dintre voi. In acelasi timp, va simt cateodata tematori, 

neincrezatori. E firesc sa simtitm frici, este absolut firesc. Insa nu sunt de acord ca, 

datorita acestora, sa puneti presiune pe noi, pe copii, pe voi insiva, pe structura 

organica a scolii. 

As dori sa simtim ca aveti mai multa incredere in noi. Toate acestea vor trece, 

important este, cum spunea bunica, sa ramanem verticali, demni. Orice reglari de 

conturi in situatia grava pe care o traim, nu isi are rostul acum. Dorinta de a ramane 

cumpatati, este tot ceea ce avem nevoie. Stiu, suna patetic, dar ma angajez sa fi 

fost OM si inainte, si dupa aceasta pandemie. E tot ce conteaza. E ceea ce spiritul 

Montessori presupune. 

Da, e greu sa stim ca suntem judecati pentru fiecare actiune care nu este poate in 

directia in care voi ati face lucrurile. Ce doresc sa transmitem foarte direct este 

faptul ca suntem foarte stapani pe ceea ce facem, pe ceea ce transmitem 

copiilor, desi nu avem timpul necesar sa argumentam fiecare necunoscuta, sa 

zicem matematica, de felul a, x sau y. Fiecare concept este indelung gandit si are 

la baza o reala paradigma de cunoastere. NU facem lucruri la intamplare. 

 

VII. Limite care se impun in interactiunile parinti- echipa educationala 

Cu tristete si cu intelegere am participat la tot felul de interactiuni intre membri 

echipei si unii dintre voi, parintii. Desi inteleg, avem nevoie sa ne protejam. La 

randul nostru avem familii, avem greutati pe care nu dorim sa le facem publice si 

incercari mai mari decat, poate, va puteti imagina. De aceea voi impune urmatoarele 

limite de relationare, valabile din momentul citirii si intelegerii acestui mail:  

1. Nu ne sunati in timp ce copilul are o criza. Ocupati-va de gestionarea ei, ma 

simt EXTREM de rau, stiindu-va in situatia aceasta. 

2. Aveti incredere in ceea ce va transmit copiii vostri si in puterea pe care o au in 

a lua anumite decizii. 

3. Asumati-va rolul de sustinator al copilului, nu profesor, nu inchizitor. 
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4. Folositi ca interval orar, pentru comunicarea cu noi, programul 13- 16. Pana 

atunci, dedicam timpul exlcusiv copiilor. Folositi, in principal, adresa de e-mail 

pentru a adresa cereri punctuale. Daca o cerere se adreseaza mie, va rog sa 

puneti in CC si adresa de contact. Cineva din structura scolii ma va ajuta sa o 

vad, in cazul in care imi scapa sau chiar ma poate ajuta cu raspunsul. Suntem 

o Echipa! 

5. Nu faceti cereri presante, din comoditate. M-am asigurat, in toata aceasta 

perioada, ca informatiile necesare tuturor activitatilor sunt exact unde trebuie 

sa fie. Cereti si ajutorul altor parinti, in cazul in care aveti nevoie de o informatie 

pe care o puteti obtine si din alta parte. Este ceea ce exersam cu copiii si la 

scoala, este de baza. 

6. Nu sanctionati fiecare gresala, suntem oameni si ne asumam ca putem gresi. 

In acelasi timp, un mesaj primit pe mail, cu o atentionare blanda pe un anumit 

aspect, este oricand binevenit. 

7. NU mai dorim sa participati la cursurile on-line. Este incomod pentru noi sa stim 

ca sunteti acolo. Este suficient sa asigurati suportul IT necesar. Va garantam 

ca ne facem treaba bine, ca nu ne suparam daca copilul nu stie raspunsul 

vreunei intrebari. Ati avut ocazia sa vedeti, de altfel! 

8. NU interveniti in a face disciplina la niciuna dintre ore. Fiecare profesor a fost 

indelung incercat pentru a face treaba asta, in mod onorabil, pentru fiecare ora 

de intalnire. 

9. Nu dorim sa mai facem parte din grupuri particulare de whatsapp, in care sa 

ne simtim responsabili de a fi la dispozitia voastra timp nelimitat. 

10. Nu trimiteti mesaje bazate pe trairi emotionale intense, ne e greu sa le 

gestionam. Dati-le ragazul unor filtre! 

11. Facem una dintre cele mai nobile meserii din lumea asta: ne straduim SA 

CRESTEM destine. Avem nevoie sa ne vedeti eforturile! 

 

 

Director, 

Loredana Ghinea 
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Anexa 2 la PDI Nr. 1324/14.10.2021 

Prezentat in CP din14.10.2021 

Aprobat in CA din14.10.2021 

 

 

 

PLAN DE IMBUNATATIRE/ REVIZUIRE/COMPLETARE A PLANULUI DE 

DEZVOLTARE INSTITUTIONALA CONFORM CERINTELOR NOILOR 

STANDARDE DE CALITATE (HG. NR. 994/2020) 

 

1. ARGUMENT 

Pe parcursul implementarii PDI-ului actual in perioada 2020-2023 au intervenit o serie 

de completari si modificari initiate/ realizate de Comisia pentru revizuirea, completarea şi 

monitorizarea PDI-ului, la propunerea cadrelor didactice si a managementului unitatii si cu 

aprobarea Consiliului de administratie.  

Astfel: 

- completare importanta s-a realizat ca urmare a instituirii starii de urgenta/ alerta in 

vederea prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de Covid-19, pe parcursul 

anilor scolari 2019-2020/ 2020-2021/2021-2022, si schimbarii legislatiei specifice. 

 

Școala Primară Monterra este o unitate de învățământ particular, situată în strada 
Vasile Lascăr  nr. 87, București, sector 2 . 
    Școala Primară Monterra are personalitate juridică, fiind autorizată astfel: 
 

• Nr. Ordin autorizare nivel primar –OM nr. 4977/19.08.2016 (NIVEL I) si 

4623/17.08.2017(Nivel II) 

 
• Nr. Ordin autorizare nivel preșcolar-O.M nr. 5485/15.11.2013 

 
 
În vederea fundamentării planului de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022, 

pentru nivelul preșcolar și primar s-au avut în vedere criteriile cuprinse în metodologie 
și posibilitățile de dezvoltare a unității noastre școlare. Planul de școlarizare a fost 
aprobat de ISMB, integrat în SIIIR. 
 
Efectivele de elevi pe nivel la începutul anului şcolar 2021 – 2022:  
 

Nivel  Grupe / Clase 

2021/2022  

Număr copii/ elevi 

Nivel Preșcolar 3 grupe mixte 

Montessori (3-6 ani) 

80 

Nivel primar  2 clase Montessori 

- (6-9 ani)  

55 
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-( 6-12 ani) 

Total  5 grupe/clase 135 

 

 

MODIFICARI: 

ŢINTE/OPŢIUNI STRATEGICE 

Stimularea formarii continue a personalului didactic si implicarea permanenta in 

activitati de perfectionare in pedagogia Montessori, simultan cu formarea unei echipe 

autentice la nivel de unitate. Cel puțin 80% dintre cadre au dubla calificare, atât in 

Montessori cât și în pedagogia tradițională și cel puțin 75% dintre cadrele didactice sunt 

titulare ale Școlii Primare Monterra. 

OPŢIUNI STRATEGICE 

a) identificarea și folosirea unor metode didactice adaptate activității online/hibrid care să 

favorizeze predarea şi evaluarea formativă a conţinuturilor, precum şi învăţarea creativ-

participativă, ca suport pentru formarea de competenţe. 

b) reglarea și autoreglarea constantă a activității didactice printr-un feedback permanent 

din partea tuturor actorilor implicați și prin raportarea la prevederile legislative în 

vigoare privind învățământul online/hibrid. 

c) integrarea în cadrul activității didactice online/hibrid a secvențelor remediale și de 

recuperare, cu accent pe abordarea individualizată conform particularităților 

psihoindividuale ale copiilor și pe identificarea nevoilor de dezvoltare ale acestora;  

d) continuarea îmbogățirii resurselor IT, a mijloacelor tehnologice și accesarea celor mai 

noi și potrivite aplicații pentru susținerea activităților didactice online/hybrid 
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VIII. PLANURI OPERAŢIONALE 

 

A. Programe de dezvoltare curriculară  

 

A. Programe de predare online/hibrid conform normelor și legislației specifice în 

context epidemiologic  

 

Nr. 

Crt. 

Acţiuni Orizont de timp Persoane 

responsabile 

Parteneri 

1. Cunoașterea și prelucrarea:  

- cerințelor ordinului comun 

nr. 5487/1494/2020 pentru 

aprobarea măsurilor de 

organizare a activității în 

cadrul unităților/instituțiilor 

de învățământ în condiții de 

siguranță epidemiologică 

pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-CoV-2; 

- O.M. nr. 5545/2020 

metodologia cadru privind 

desfășurarea activităților 

didactice prin intermediul 

tehnilogiei și al internetului, 

precum și pentru prelucrarea 

datelor cu caracter personal; 

- Ghidurile metodologice 

pentru organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor în 

școli 2020. 

Septembrie 2020 Director, 

Consiliul director, 

Departament 

medical 

Cadrele didactice, 

fundaţia, părinţii 

2. Cunoașterea metodologiei- 

cadru privind desfășurarea 

activităților didactice prin 

intermediul tehnologiei și al 

internetului, precum și 

pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal și 

organizarea de activități 

demonstrative. 

Septembrie 2020 Directori 

Coordonatori de 

arii curriculare 

Cadrele didactice, 

asociația, părinţii 

3 Realizarea unei analize de 

nevoi privind formarea 

cadrelor didactice în vederea 

desfășurării activității 

online/hibrid 

Septembrie 2020 Director, 

Consiliul director, 

 

Cadrele didactice, 

asociația, părinţii 

4. Abordarea în consiliul 

profesoral/comisia pentru 

curriculum, a unor teme 

legate de desfășurarea 

activității online/hibrid și de 

Permanent Director, 

Consiliul director, 

administrator, 

Informatician 

 

Profesori, Părinţi, 

Instituţii culturale, 

economice etc. 
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normele și prevederile 

legislative specifice.  

5. Implicarea constantă a 

cadrelor didactice în 

programe de formare și 

perfecționare în vederea unei 

cât mai bune utilizări a 

resurselor digitale în 

activitatea online/hibrid și 

organizarea de activități 

demonstrative. 

Permanent Comisia pentru 

curriculum, 

directorul 

Profesori, furnizori 

de formare 

6. Inventarierea resurselor 

digitale/tehnologice pentru 

implementarea abordărilor 

online/hibrid. 

Septembrie 2020 Directori 

Departament IT 

Departament 

administrativ 

Cadrele didactice, 

asociația, părinţii 

7. Identificarea potenţialelor 

surse de sponsorizare şi 

finanţare, pentru continuarea 

dotării și dezvoltării în 

domeniu. 

 

Permanent Director,  

Comisia de 

promovare a 

imaginii unitatii 

Cadrele didactice, 

părinţii 

8. Organizarea de activităţi 

demonstrative de profil. 

anual Cadrele didactice, 

preşcolari, 

responsabil 

comisia pentru 

curriculum.  

Părinţi, 

copii, cadrele 

didactice 

9. Asigurarea și menținerea 

accesului tuturor 

preșcolarilor şi a cadrelor 

didactice la aplicația 

Zoom/Google Drive 

Permanent Director 

Coordonatorul 

pentru programe 

și proiecte 

educaționale 

Cadrele didactice, 

copii, coordonatori 

de cluburi 

 

10. Consilierea părinților 

privind modalitatea de 

supraveghere și suport a 

copiilor în perioada de 

desfășurare a activității 

online/hibrid 

Permanent Director 

Cabinetul de 

consiliere 

psihopedagogică 

Cadrele didactice, 

preșcolari, părinți 

 

 

 

Avand in vedere schimbarile legislative cu privire la standardele de calitate aplicabile 

in invatamantul preuniversitar cf. HG nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de 

autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă 

periodică în învățământul preuniversitar, se impune ca, la nivelul instututiei sa se 

revizuiasca/completeze/restructureze Planul de dezvoltare institutionala al unitatii pentru 

perioada ramasa.  
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Revizuirea si completarea se va realiza prin anexa la prezentul PDI, care se va raporta 

la intregul continut al planului actual si anume: 

• ŢINTELE STRATEGICE 

• OPTIUNI SI RESURSE STRATEGICE  

• PROGRAME DE DEZVOLTARE  

• ETAPELE DE IMPLEMENTARE A PDI 

• PLAN MANAGERIAL ANUAL 

• PROIECTAREA ACTIVITATII DE MONITORIZARE 

• EVALUAREA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA 

 

Din perspectiva noilor standarde, prin revizuirea/ameliorarea PDI, punem accentul in 

continuare pe urmatoarele aspecte: 

• Situatia actuala a unitatii de invatamant prin raportare la misiunea si viziunea 

unitatii 

• Reformularea SMART a tintelor strategice initiale, cu precizarea indicatorilor 

expliciti de realizare, pentru perioada de implementare ramasa a PDI-lui 

• Completarea optiunilor strategice si a programelor de dezvoltare cu actiuni 

concrete si resursele care vor fi alocate, cu precadere la nivelul planului 

managerial 

• Monitorizarea de catre managemenul unitatii privind continuarea implementarii 

PDI-lui: acesata se va referi la principalele surse de informatii: resursele umane 

(cadre didactice, parinti, copii), observarea directa a spatiilor  si evolutia 

resurselor materiale; cresterea rezultatelor  invatarii curriculare si 

extracurriculare 

De asemenea, modificarile aduse se raporteaza si la politicile educationale 

europene prin trecerea in revista  a  Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabila (ODD) 

propuse in Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă1 : 

➢ Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile copilului, 

căruia să îi fie oferită o mai mare libertate în definirea priorităților de studio; 

➢ Asigurarea faptului că toți copiii dobândesc cunoștințele și 

competențele necesare pentru promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin 

educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile 

omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și non-violenței, 

aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea 

durabilă; 

➢  Accentuarea rolului, în procesul educational, al educației civice, 

a principiilor şi noţiunilor despre o societate durabilă pașnică și incluzivă, 

                                                 
1 În 2015, la Adunarea Generală a ONU de la New York, a fost adoptat un document istoric - Agenda 

2030 pentru Dezvoltare Durabilă, structurată pe cei trei piloni ai dezvoltării durabile - economic, 

social și de mediu, adoptata si de Romania 
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egalitate de gen, despre valorile democrației și pluralismului, despre valorile 

multiculturalismului, prevenția discriminării și înțelegerea percepției 

„celuilalt”, despre importanța eradicării violenței cu accent pe fenomenul de 

violenţă în școli  

➢  Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea 

metodologiilor de predare-învățare la folosirea tehnologiilor informaționale 

și creșterea calității actului educational; 

➢ Stimularea competentelor anteprenoriale inca din educatia 

timpurie 

➢ Creșterea nivelului de educație financiară a copiilor 

➢ Extinderea în educația formală a dezvoltării durabile ca principii 

și specializare și accentuarea rolului cercetării interdisciplinare în 

dezvoltarea unei societăți durabile 

 

Aplicarea unitara a standardelor de calitate la nivelul unitatii are in vedere domeniile: 

capacitatae institutionala, eficacitatea educationala si managementul calitatii si include 

urmatoarele directii prioritare de actiune:  

• Imbunatatirea participarii la educatie 

• Imbunatatirea rezultatelor invatarii  

• Imbunatatirea  starii de bine 

 

2. TINTE STRATEGICE 

In vederea compatibilizarii tintelor strategice propuse in PDI ul actual cu cerintele 

noilor standarde de calitate, s-a avut in vedere reformularea SMART a tintelor strategice 

initiale, cu precizarea indicatorilor expliciti de realizare, pentru perioada de implementare 

ramasa a PDI-lui: 

 Tinta Strategica Nr 1 

Asigurarea unei educatii de calitate, in vederea unei dezvoltari cognitive,sociale si emotionale 

armonioase a copilului si imbunatatirea rezultatelor invatarii.  Cel puțin 80% dintre copii 

au dezvoltare emoțională și socială corespunzătoare vârstei, conform aprecierilor echipei de la 

clasă și consilierului școlar. Mediu emoțional sigur pentru copii conform aprecierilor a minim 

80% dintre parinti. 

  

Tinta Strategica Nr 2 

Stimularea formarii continue a personalului didactic si implicarea permanenta in activitati de 

perfectionare in pedagogia Montessori, simultan cu formarea unei echipe autentice la nivel de 

unitate. Cel puțin 80% dintre cadre au dubla calificare, atât in Montessori cât și în pedagogia 

tradițională și cel puțin 75% dintre cadrele didactice sunt titulare ale Școlii Primare Monterra. 
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Tinta Strategica Nr 3 

Implicarea activa a parintilor in sustinerea obiectivelor organizatiei si comunicarea eficienta pe 

relatiile profesor-elev-parinte, director - profesor – parinti. Menținerea gradului de satisfactie 

a beneficiarilor (copii, parinti, cadre didactice) la minim 80% anual, prin activitati de 

cunoastere si imbunatatire a starii de bine in unitate. 

  

Tinta Strategica Nr 4 

Promovarea imaginii Școlii Primare Monterra si diseminarea informatiilor despre pedagogia 

Montessori  către pulbicul larg. Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii prin derularea de 

proiecte și parteneriate locale, naționale și europene. Cresterea gradului de 

inovatie/imbunatatirea demersului didactic, prin desfasurarea a minim un parteneriat 

educational international cu institutii de invatamant din alta tara. Cresterea gradului de 

participare la educatie anual prin realizarea a minim 85% din planul de scolarizare al 

fiecarui an. 

 

 

OPTIUNI STRATEGICE 

Revizuirea si completarea optiunilor strategice  aferente tintelor cu accent pe : 

• Imbunatatirea participarii la educatie 

• Imbunatatirea rezultatelor invatarii  

• Imbunatatirea  starii de bine 

Tinta Strategica Nr 1 

Asigurarea unei educatii de calitate, in vederea unei dezvoltari cognitive,sociale si 

emotionale armonioase a copilului si imbunatatirea rezultatelor invatarii. Cel puțin 80% 

dintre copii au dezvoltare emoțională și socială corespunzătoare vârstei, conform 

aprecierilor echipei de la clasă și consilierului școlar. Mediu emoțional sigur pentru copii 

conform aprecierilor a minim 80% dintre parinti. 

a) Cunoasterea si respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la prevenirea, 

identificarea şi raportarea situaţiilor de violenţă asupra copilului şi de violenţă în 

familie şi sesizarea conducerii în  cazul comiterii unor acte de violenţă psihologică 

- bullying sau a altor acte de violenţă comise în unitatea de învăţământ; 

b) Existenta si implementarea la nivelul unitatii a planului antibullying, si a 

regulamentului, care va include şi măsurile educative ori disciplinare ce pot fi 

aplicate în situaţiile de bullying şi responsabilităţile elevilor, ale cadrelor didactice 

şi ale părinţilor; 
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c) Aplicarea  de  chestionare in vederea  identificarii şi monitorizarii  

formelor/cazurilor de bullying/cyberbullying  la nivelul unitatii 

 

d) Derularea de programe de informare cu elevii, părinţii şi cadrele didactice, prin 

colaborare cu comisiile pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, cu alte structuri 

interne ale şcolii ori cu specialişti ai organizaţiilor neguvernamentale, pentru 

cunoaşterea caracteristicilor fenomenului de bullying şi a riscurilor la care sunt 

supuşi elevii, pentru încurajarea implicării lor în promovarea şi respectarea codului 

antibullying al şcolii 

 

e) evaluarea şi îmbunătăţirea climatului şcolar prin la promovarea  valorilor şcolii şi  

organizarea de acţiuni în vederea creşterii gradului de coeziune între elevi şi a 

comunicării pozitive între aceştia şi cadrele didactice; 

 

Tinta Strategica Nr 2 

Stimularea formarii continue a personalului didactic si implicarea permanenta in 

activitati de perfectionare in pedagogia Montessori, simultan cu formarea unei echipe 

autentice la nivel de unitate. Cel puțin 80% dintre cadre au dubla calificare, atât in 

Montessori cât și în pedagogia tradițională și cel puțin 75% dintre cadrele didactice sunt 

titulare ale Școlii Primare Monterra. 

a) Asigurarea accesului tuturor cadrelor didactice și copiilor la echipamente 

digitale (laptop, tabla interactiva, softuri educationale) 

b) realizarea anuala a unei analize de nevoi cu privire la dezvoltarea competențelor 

digitale ale cadrelor didactice  

c) organizarea semstriala de programe de formare/ traininguri interne privind 

dezvoltarea competentelor digitale si utilizarea resurselor educationale deschise; 

d) elaborarea si actualizarea periodica a bazei de date cu platformele, aplicațiile și 

resursele educaționale deschise care se recomandă a fi utilizate în activitatea 

desfășurată, in functie de nivelul de varsta si domenii/discipline; 

e) anual, se elaborează, adaptează, selectează resurse educaționale deschise, 

sesiuni de învățare pe platforme educaționale, aplicații, precum și alte categorii de 

resurse și mijloace care pot fi utilizate în procesul de învățare; 

f) elaborararea anuala de instrumente de evaluare aplicabile on-line, pentru 

înregistrarea progresului copiilor/elevilor; 

g) accesul la portalurile, platformele de învățare, bibliotecile virtuale și la alte 

resurse de învățare digitale va avea in vedere selectia acestora în funcție de nevoile 

copilului/elevului 
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Tinta Strategica Nr 3 

Implicarea activa a parintilor in sustinerea obiectivelor organizatiei si comunicarea 

eficienta pe relatiile profesor-elev-parinte, director - profesor – parinti. Menținerea 

gradului de satisfactie a beneficiarilor (copii, parinti, cadre didactice) la minim 80% 

anual, prin activitati de cunoastere si imbunatatire a starii de bine in unitate. 

 

a) Colectarea de informatii, anual, privind copiii apartinanad 

categoriilor vulnerabile (CES, discriminare, segregare, rezultate slabe, 

probleme de integrare) 

b) Identificarea factorilor de risc ce pot afecta starea de bine a 

copiilor: schimbari in structura familiala, amenintari/anxietati la nivel de 

societate (pandemia), schimbari bruste in rutina zilnica, intreruperi in frecventa 

scolara, un mediu nesigur ce permite acte de violenta/bullying 

c) Realizarea de activitati semestriale privind educatia incluziva, 

adresate copiilor, parintilor si cadrelor didactice, pentru a combate segregarea, 

rasismul, alte forme de excludere si marginalizare  

d) Organizarea de activitati de educatie interculturala si educatie 

pentru diversitate care sa asigure cunoasterea, acceptarea si intelegerea 

reciproca, in contextual respectraii drepturilor copiilor 

e) Consultarea sistematica a beneficiarilor si celorlati actori din 

unitate si comunitate, pentru cunoasterea nivelului de satisfactie in privinta 

activitatii unitatii de invatamant si pentru propunerile acestora, prin sondaje de 

opinie si chestionare de satisfactie, inclusiv comunicarea rezultatelor (ex: 

consiliul reprezentativ al parintilor) 

f) Realizarea a cel putin 2 activitati/an pentru prevenirea si 

combaterea barierelor de atitudine si promovarea tolerantei 

g) Implicarea comunitatii in activitati privind educatia pentru 

sanatate si siguranta scolara in randul actorilor implicati in actul educational 

(copii, parinti, cadre didactice) 

h) Desfasurarea anuala de activitati privind prevenirea si 

combaterea violentei in scoala si familie 

i) Dezvoltarea de parteneriate privind consilierea copiilor (activitati 

de dezvoltate personala, asistenta psihopedagogica, orientare scolara) 

j) Implementarea sistematica a programelor de educatie parentala, 

prin existenta a minim un educator parental certificat in unitate si participarea a 

minim 25% din membrii familiilor copiilor intr-un ciclu de invatamant. 

k) Implementatea unei strategii didactice care sa evite 

supraincarcarea programului si aplicarea unor metode variate de predare 

l) Asigurarea unui climat educational si confort emotional bazat pe 

relatii pozitive, de incredere care sa determine starea de bine in randul celor 

implicati 
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Tinta Strategica Nr 4 

Promovarea imaginii Școlii Primare Monterra si diseminarea informatiilor despre 

pedagogia Montessori  către publicul larg. Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii prin 

derularea de proiecte și parteneriate locale, naționale și europene. Cresterea gradului de 

inovatie/imbunatatirea demersului didactic, prin desfasurarea a minim un parteneriat 

educational international cu institutii de invatamant din alta tara. Cresterea gradului de 

participare la educatie anual prin realizarea a minim 85% din planul de scolarizare al 

fiecarui an. 

 

a) Monitorizarea aplicarii concrete la clasa a rezultatelor participarii 

cadrelor didactice la parteneriate internationale 

b) Proiectarea, realizarea si evaluarea activitatilor de invatare cu accent 

pe dezvoltarea competentelor de preliteratie si prenumeratie 

c) Proiectarea activitatilor extracurriculare tinand cont de nevoile 

beneficiarilor, imbunatatind incluziunea scolara, promovand interculturalitatea si 

implicand servicii educationale complementare 

d) Considerarea dimensiunii sociale și emoționale a învățării prin 

asigurarea caracterului aplicativ, in situatii concrete de viata a celor invatate si utilizarea 

experientei personale pentru noile achizitii in invatare 

e) Utilizarea disciplinei pozitive cu preponderenta in timpul activitatilor 

de invatare 

f) Folosirea, in cel putin 50% dintre activitatile de invatare, de strategii, 

metode si tehnici ale invatarii prin cooperare/peer learning, cu accent pe invatarea 

bazata pe proiecte in cazul educatiei timpurii 

g) Preluarea  de exemple de bune practici din alternativele educationale 

(Montessori, Step by step, Reggio Emilia) sau din sistemul de invatamant al altei tari 

(sistemul finlandez, danez, britanic etc) 

 

h) Extinderea, graduala, a utilizarii instrumentelor digitale in planificarea 

si evaluarea activitatilor de invatare; imbunatatirea permanenta a resurselor pentru 

invatare si evaluarea progresului in privinta utilizarii acestora (inclusiv a 

echipamentelor si resurselor digitale) in conditii de siguranta 

 

i) Realizarea a minim 2 activitati de invatare semestriale in spatii 

nonconventionale (gradini, muzee, sali de biblioteca) 

 

j) Planificarea a minim 2 activitati/semestru, in cazul grupelor finale, 

menite sa faciliteze tranzitia de la un ciclu de invatamant la altul, pregatirea pentru 

etapele urmatoare de scolaritate 
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3. PROGRAME DE DEZVOLTARE 

 

Implementarea programelor de dezvoltare propuse in PDI pentru perioada ramasa se va 

realiza conform planificarii tinand cont de: 

 

• Compatibilizarea actiunilor cu cerintele noilor standarde 

• Punerea in practica a indicatorilor de realizare stabiliti pemntru fiecare tinta 

strategica 

• Alocarea  resurselor umane si materiale pentru realizarea noilor indicatorilor stabiliti 

in cadrul tintelor 

• Corelarea programelor cu cele trei directii de dezvoltare: imbunatatirea participarii 

la educatie, imbunatatirea rezultatelor invatarii, imbunatatirea starii de bine. 

• Fundamentarea permanenta a actiunilor pe analiza contextului si a factorilor de risc 

soci-culturali si strategia nationala din domeniul educatiei 

• Raportarea la nevoile comunitatii cu privire la imbunatatirea ofertei educationale si 

dezvoltarea institutionala  

• Colaborarea si acceptarea propunerilor venite din partea comunitatii locale in  

vederea  satisfacerea nevoilor acestora de educatie 

• Stabilirea unor obiective specifice ale optiunilor strategice identificate;  

Exemple: 

➢ Proiectarea şi realizarea activităţilor didactice din perspectiva principiilor 

curriculare şi a celor privind învăţarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului, in 

conditiile desfasurarii activitatii in sistem hibrid/ on line; 

➢ Utilizarea cat mai variata a strategiilor didactice si folosirea diferentiata a 

acestora (utilizarea strategiilor pentru invatarea centrata pe  prescolar, in grupe de lucru 

si in contexte diferite); 

➢ Organizarea mediului educaţional in conformitate cu pedagogia Montessori. 

Amenajarea corespunzatoare a mediului educaţional; 

➢ Elaborarea, adaptarea, selectarea resurselor educaţionale deschise, sesiunilor de 

învăţare pe platforme educaţionale, aplicaţiilor, precum şi a altor categorii de resurse 

care pot fi utilizate;  

➢ Proiectarea activităţilor-suport pentru învăţarea prin intermediul tehnologiei şi 

al internetului; 

➢ Implementarea eficienta a curriculumului si a programelor de imbunatatire a 

calitatii in vederea optimizarii performantelor  prescolarilor; 

➢ Elaborarea instrumentelor de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei şi 

al internetului, pentru înregistrarea progresului preşcolarilor; 

➢ Implementarea programelor de activitati extracurriculare si extrascolare care sa 

asigure: educatie pentru sanatate, educatia civica, educatie cultural artistica  si 

stiintifica, educatie ecologica, educatie prin sport, educatie rutiera, educatia pentru 

dezvoltarea durabila, inclusiv in conditiile desfasurarii activitatilor in sistem 

hibrid/online; 
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➢ Dezvoltarea de programe remediale adaptate ca urmare a predarii in sistem 

on-line si  a concluziilor desprinse in urma evaluarilor summative 

• Implementarea programelor prin intermediul planurilor manageriale 

anuale conform noii structuri: 

Structura plan managerial anual: 

 

A. OBIECTIVE: 

 

I. EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII MANAGEMENTULUI ÎN CONTEXTUL 

DEZVOLTĂRII CONTINUE A UNITĂȚII ȘCOLARE  

 

II. CREȘTEREA CALITĂȚII DEMERSULUI DIDACTIC SI A REZULTATELOR 

INVATARII, PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA PREGĂTIRII PROFESIONALE ȘI 

EVOLUȚIEI ÎN CARIERĂ 

 

III. CREȘTEREA CALITĂȚII ACTIVITĂŢII COMPARTIMENTULUI 

ADMINISTRATIV ȘI FINANCIAR, CU ACCENT PE UTILIZAREA EFICIENTĂ A 

RESURSELOR FINANCIARE PENTRU IMPLEMENTAREA PDI-ULUI ȘI A 

PLANULUI MANAGERIAL 

IV. ASIGURAREA STĂRII DE BINE A PREȘCOLARILOR/ELEVILOR SI A 

CADRELOR DIDACTICE ȘI A SIGURANŢEI ACESTORA ÎN INCINTA ȘCOLII ȘI 

ÎMPREJURIMI 

 

V. IMPLICAREA DEPARTAMENTULUI DE MARKETING ȘI COMUNICARE ȘI A 

COMUNITĂŢII ŞCOLARE ŞI LOCALE ÎN DEZVOLTAREA UNEI IMAGINI 

POZITIVE A ȘCOLII  

 

Avand in vedere cerintele noilor standarde de calitate a fost necesara revizuirea si 

completarea strategiilor anexe la PDI, dupa cum urmeaza: 

1. Strategia de comunicare 

2. Strategia de dezvoltare pe domeniul resurse umane 

3. Strategia interna privind urmarirea evolutiei performantelor scolare 

4. Strategia interna privind dezvoltarea curriculumului 

5. Strategia privind prevenirea si combaterea violentei si bullying-ului la nivelul 

unitatii 

 

Director, 

Prof. Craiu Mirela 

 


