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Argument

Unitatea de învățământ Școala Primară ”Casa Montessori” și-a început activitatea
începând cu anul școlar 2012 – 2013, avand autorizate doua nivele de învățământ: preșcolar si
primar I (6-9 ani). Având în vedere specificul alternativei Montessori, nivelul de învățământ
primar (6-12 ani) poate fi impartit în doua cicluri: primar I pentru copii cu vârste între 6 și 9 ani
și primar II pentru copii cu vârste între 9 și 12 ani.
O parte dintre copiii înscriși la Școala Primară ”Casa Montessori” au ajuns în anul școlar
2013 – 2014 la finalul ciclului primar I (al treilea an de studiu) și pentru a putea continua studiile
în alternativa Montessori a fost obținută autorizarea unității de învățământ pentru ciclul primar
II.
Prezentul proiect de dezvoltare instituțională al Școlii Primare „Casa Montessori” își
doreste sa prezinte dezvoltarea unității de învățământ pe durata urmatorilor 3 ani in care se va
implementa ciclul primar II, astfel încât întreg nivelul primar din alternativa Montessori să fie
acoperit.

Viziune
In viziunea Școalii Primare ”Casa Montessori” copilul este în centrul universului școlar.
Cultivarea valorilor și educarea ființei umane care va construi societatatea de mâine se realizează în
școala nostră pe bază de încredere, prietenie şi respect reciproc. Copilul are valoare pentru simplul fapt că
există și este o persoana intreaga inca din momentul in care se naste. În viziunea noastră procesul de
devenire a copilului are nevoie de o relaţie autentică cu adultul. Astfel, potrivit principiilor Montessori,
copilul este tratat ca pe o persoană reală, educația nu o facem prin dresaj şi vedem copilul în calitatea lui
intrinsecă de fiinţă umană.
Succesul activității noastre depinde de calitatea și implicarea actorilor școlii: elevi-profesoripărinți. Credem că pentru a educa și forma copiii e nevoie ca fiecare dintre noi să fim implicați intr-un
proces de creștere și dezvoltare personală.
Credem că noi, fiecare dintre noi, putem schimbă lumea din jurul nostru, chiar prin gesturile mici
pe care alegem să le facem.
Valorile pe care se bazează educația din școala nostră sunt:

-

Autonomie, responsabilitate si inițiativă in ceea ce privește propriile nevoi ca baza a
încrederii in forțele proprii;
Respectul, grija si aprecierea fata de oameni;
Dezvoltarea unei relații active si armonioase a copiilor cu mediul care îi înconjoară si
comunitatea din care fac parte, pentru a le cunoaște, a le înțelege, a le dezvolta si proteja
Dezvoltarea caracterului;
Cultivarea sentimentului intrinsec de satisfacție fata munca susținută;
Ancorarea în realitate, ca baza a integrării sociale si a dezvoltării umane;
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Construim o comunitate Montessori în care părinții și educatorii apelează la limbajul iubirii
pentru a dezvolta în fiecare copil încrederea în sine, independența și plăcerea de a învăța care
să îl însoțească întreaga viață.
Cum vedem noi Grădinița și Școala ,,Casa Montessori”?.
,,Casa” căreia îi apartinem.
,,Casa” în care fiecare zi e o descoperire.
,,Casa” în care sa venim cu bucurie.
Pentru aceasta, dorim ca Școala sa se dezvolte pentru toate nivelurile de învățământ –
preșcolar, primar in prezent si secundar in viitor, ca parte a retelei nationale de învățământ,
cu respectarea standardelor M.E.N. (Ministerul Educatiei Nationale) si AMI (Association
Montessori Întrenationale), cu respectarea principiilor:
- Pedagogiei Montessori
- Crestin ortodoxe
- Comunicarii non-violente
- Imbunatatirii continue a calitatii educatiei,
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Misiune
“Pregatire pentru viata”
Școala Primara “Casa Montessori” își propune un mediu educational care să contribuie
la construirea unui proces de educație care să ofere Copiilor șansa unei dezvoltări naturale spre
împlinirea potențialului uman imens al fiecăruia, un mediu care are la bază principiile
Montessori. In acest mediu nevoile umane sunt protejate si respectate, pentru dezvoltarea deplina
a personalitatii si a potentialului unic - fizic, intelectual, emotional, social si spiritual al fiecarui
copil pana la varsta de 18 ani, pentru a se integra armonios in societatea, timpul, locul, cultura si
spiritualitatea din care face parte, si a deveni astfel un adult care sa contribuie in mod activ si
responsabil la dezvoltarea societății în care trăiește.
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Diagnoza mediului extern
Analiza P.E.S.T.(E.L.)
CONTEXTUL POLITIC
-apartenenta la Uniunea Europeana face ca
politica in domeniul educatiei sa se alinieze
standardelor Europene
- existenta la nivelul M.E.N. a deschiderii spre
dezvoltarea învățământului privat si a
alternativelor educationale
-descentralizarea unităților de învățământ
preuniversitar la nivel national
- sistem legislativ, restrictiv şi în continuă
transformare
- Legea Educaţiei Naţionale se aplică parţial, cu
multe inconsecvenţe, deoarece nenumărate acte
normative subsecvente nu au fost elaborate şi
aplicate.
CONTEXTUL SOCIAL

CONTEXTUL ECONOMIC

-existenta unui segment social interesat de
servicii educaționale centrate pe formarea de
competențe și pe nevoile copilului, prin educatie
și instruire în sisteme alternative;
- competitivitatea pe piata fortei de munca este
ridicata, deci cerinta sociala este spre un sistem
de educatie care sa pregateasca copii si tineri cu
initiativa, spirit antreprenorial care sa faca fata
deschiderii si integrarii fortei de munca la nivel
european
-nevoia educării copiilor pentru meserii ale
viitorului;
-interesul părinților pentru investitia in educatia
copiilor lor
CONTEXTUL ECOLOGIC

- accesibilizarea informatiei prin folosirea
internetului in toate mediile sociale face ca
raspandirea informatiilor cu privire la
alternativele educationale si la unitățile private
furnizoare de educatie sa fie foarte mare
- programele de editare si grafica pe calculator,
ca si dezvoltarea de tehnnologie digitala pentru
tiparire pe diverse suporturi ofera facilitati
pentru crearea de material didactic de calitate
ridicata

- in contextul incalzirii globale se observa o
crestere a interesului pentru crearea unui
comportament ecologic al copiilor si a unei
atitudini responsabile în raport cu mediul natural

Deși într-o permanentă evoluție și schimbare
legislația aplicabilă în domeniu au început să
apară reglementări specifice aplicării legii
educației, care clarifică și facilitează activitatea
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- dezvoltarea sectorului privat in învățământul
preuniversitar, datorită calitatii serviciilor
oferite;
-creșterea potențialului financiar al multor
familii tinere interesate să investească în
educația propriilor copii.

CONTEXTUL TEHNOLOGIC

CONTEXTUL LEGISLATIV
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prin realizarea proiectelor educationale.

în acest domeniu.
- au fost emise norme subsecvente ale Legii
educației naționale nr. 1/2011 constând în
metodologii de punere în aplicare a
prevederilor legii, prîntre cele mai importante
enumerându-se OMEN nr. 4619 din
22.09.2014 - Metodologie aprobare si
funcționare a consiliului de administrație în
unitățile de învățământ preuniversitar.
- Există Regulamentul de organizare şi
funcţionare a învăţământului preuniversitar
alternativ, aprobat cu OMECTS nr. 5571/2011.
- A fost pus în aplicare ROFUIP aprobat cu
OMEN nr.5997/2016
- Lipsește un regulament de organizare și
funcționare a unităților de învățământ
particular, pentru a evidenția diferențele
inerente formei de finanțare și de administrare
- Lipsește un regulament al alternativei
Montessori, care are un specific aparte și care
este greu de adaptat prevederilor sistemului
clasic de învățământ din România
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Diagnoza mediului intern
-

Cultura organizationala
Promovarea unei educatii incluzive
Resurse umane
Resurse curriculare
Resurse material-financiare
Analiza SWOT a factorilor interni pe domenii functionale

Cultura organizațională
Din anul școlar 2012-2013, Școala Primara „Casa Montessori” functioneaza conform
OMECTS nr 3906/03.05.2012, modificat prin ordinul 4897/31.07.2012, ca o Școala autorizata
provizoriu de catre MECTS, facand parte din reteaua nationala de învățământ.
Școala Primara „Casa Montessori” își continuă programul educațional început, cu
deschiderea nivelului primar II – 9-12 ani, autorizat cu OMEN nr. 5104/2014 astfel incat elevii
își continuă educatia in alternativa Montessori in Școala noastra până la vârsta de 12 ani,
încheind ciclul primar corespunzător clasei a VI-a din învățământul tradițional.
Valorile pe care le promovam in unitatea de învățământ Școala Primara “Casa
Montessori” sunt:
- Respectul pentru fiecare membru al unității de învățământ Școala Primara “Casa
Montessori” - copii/elevi, întreg personalul grădiniței/ școlii (didactic, nedidactic si
auxiliar) si părinți
- Atitudinea de implicare in activitate
- Relatii de colaborare între toți membrii comunității - copii/elevi, întreg personalul
școlii (didactic, nedidactic si auxiliar) si părinți
- Transparenta in ceea ce priveste modul de organizare, deciziile, intentiile, rezultatele,
etc.
- Perfecționarea continua a personalului didactic si de conducere
- Profesionalism
- Promovarea unei educații incluzive
Promovarea unei educații incluzive
Principiul fundamental al educaţiei incluzive este „un învăţământ pentru toţi copiii”.
Unitatea de învățământ Școala Primara “Casa Montessori” își propune o politica de
asigurare a egalităţii de şanse in educaţie şi de sprijinire a tuturor copiilor/elevilor, inclusiv a
celor din grupuri sociale defavorizate, respectiv a celor cu cerinţe educaţionale speciale.
Elemente de identificare a grupurilor țintă
In acest proiect identificam urmatoarele grupuri tinta:
- Copii/elevi proveniti din familii cu venituri medii si ridicate
- Copii/elevi proveniti din familii defavorizate din punct de vedere social (cu venituri
mici)
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-

Copiii/ elevi capabili de performante inalte
Copii/elevi cu nevoi speciale cu dizabilitati fizice si psihice usoare)

Prevederi specifice pentru grupurile /persoanele defavorizate/vulnerabile/cu nevoi speciale
-

-

-

Pentru copii proveniți din familii defavorizate din punct de vedere social (cu venituri mici)
este prevăzută acordarea de reduceri de taxe între 50 si 100 % pentru un anumit numar de
copii pentru nivelul primar si pentru cel preșcolar, in funcție de cerere;
Copiii/ elevi capabili de performante inalte si cu cerinte educationale speciale vor putea
lucra la nivelul potentialului lor si trece mai repede intr-o etapa superioara de școlarizare
datorita specificului Alternativei Montessori;
Lucrând cu copiii cu dizabilități Maria Montessori a descoperit că metoda inovatoare pe
care o aplica a condus la rezultate spectaculoase ale acestor copii la testările adresate
copiilor cu potențial normal (cel puțin la fel de bune, uneori chiar mai bune). Lucrând apoi
cu copiii cu potential normal a dezvoltat acesta metoda transformand-o într-o pedagogie,
copiii cu care a lucrat avand rezultate remarcabile, ceea ce a facut ca metoda Montessori
sa fie apreciata si răspândită în toata lumea. Acest lucru face ca metoda Montessori sa se
adreseze tuturor copiilor, inclusiv celor cu potential inalt, dar si copiilor cu cerinte
educationale speciale.
In Alternativa Montessori se lucreaza diferentiat cu fiecare copil/elev. Se respecta ritmul
de invatare propriu fiecarui copil, predarea curriculumului are loc individual sau in grupuri
mici si se face o planificare individuala pentru fiecare copil/elev, urmarindu-se de catre
cadrul didactic, prin observare directa, zilnica, felul in care evolueaza copilul/elevul, ceea
ce face posibil ca traseul educational sa fie individualizat si adaptat la potentialul fiecarui
copil. In fiecare grupa/clasa poate fi integrat un copil/elev cu nevoi speciale.
Pentru copiii cu dizabilitati fizice se asigura accesibilitatea spatiilor de învățământ si a
celor auxiliare. Pedagogia Montessori dezvolta si motricitatea si coordonarea fina si a
întregului corp, având o influență benefica asupra copiilor cu dizabilitati fizice usoare.

9

Şcoala Primară “Casa Montessori”
Bd. Iuliu Maniu, nr. 6, sector 6, Bucureşti
Tel: 0372 149 151, Fax: 0372 870 413
Email: contact@casamontessori.ro
www.casamontessori.ro

Resurse umane
Personalul unității de invatamant Scoala Primara „Casa Montessori”
Personalul de conducere:
-

conducerea unității de invatamant Scoala Primara „Casa Montessori” este asigurata
de:
o Consiliul de administratie, format din 5 membri
o Director

Personalul didactic si didactic auxiliar pentru nivelul primar:
-

2 cadre didactice, profesor in învățământul primar cu specializare Montessori pentru nivelul
primar (6 – 12 ani)

-

Cadre didactice calificate cu studii universitare pentru disciplinele :
- Limba engleza
- Limba franceză
- Religie
- Educatie fizica

-

4 asistenti Montessori

Personalul didactic si didactic auxiliar pentru nivelul preșcolar:
-

5 cadre didactice, profesor pentru invatamantul preșcolar, cu specializare Montessori
5 asistenti Montessori

Personal didactic si didactic auxiliar comun (nivel preșcolar si nivel primar)
- 1 Profesor – consilier școlar
- 1 Secretar Școlar
- 1 Bibliotecar

Personal nedidactic comun (nivel preșcolar si nivel primar):
-

1 medic școlar (5 ore/săpt)
1 asistent medical (10 ore/săpt)
1 bucatar
2 lucratori bucatarie
1 menajeră
1 curier (10 ore/săpt)
1 casier (10 ore/săpt)
8 personal paza
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Personalul școlii, existent și prognozat
20162017

20172018

12
11
1

11
11
0

Total posturi/catedre (persoane)
Personal didactic calificat
Personal didactic în curs de calificare

Anul şcolar
201820192019
2020

11
11
0

12
12
0

An şcolar

Nr. total
Profesori

Nr. prof.
titulari

Nr. prof.*
suplinitori

2016-2017

12
11
11
12
12
12

6
6
6
6
7
7

6
5
5
6
5
5

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

20202021

20212022

12
12
0

12
12
0

* Începând cu anul școlar 2017-2018 vor fi suplinitori doar profesorii de specialitate încadrați în regim de
plata cu ora pentru mai puțin de ½ normă.
An şcolar

Nr. prof.
Grad I

2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

Personal didactic auxiliar
Personal nedidactic
Total

Nr. prof.
Grad II

0
0
0
2
2
2

Nr. prof.
Definitiv

2
2
2
2
3
3

Nr. prof.
debutanţi

2
3
4
3
3
3

20162017

20172018

12
15
26

12
15
26

11

7
6
5
5
4
4

An şcolar
201820192019
2020

12
15
26

Nr. prof.
În curs de calif

14
15
28

1
0
0
0
0
0

20202021

20212022

14
15
28

14
15
28
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Populaţia preșcolară/şcolară:
Nivelul
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Preșcolar
Primar I (6-9ani)
Primar II (9-12ani)
Preșcolar
Primar I (6-9ani)
Primar II (9-12ani)
Preșcolar
Primar I (6-9ani)
Primar II (9-12ani)
Preșcolar
Primar I (6-9ani)
Primar II (9-12ani)
Preșcolar
Primar I (6-9ani)
Primar II (9-12ani)
Preșcolar
Primar I (6-9ani)
Primar II (9-12ani)

Nr. grupe/
clase
3
1
1
3
1
1
3
1
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1

Nr copii
înscrisi
52
25
18
60
25
20
70
28
20
70
40
20
70
45
25
70
50
25

Nr copii ramasi la sf
anului

Promovati

Curriculum
In unitatea de învățământ Școala Primara “Casa Montessori”, procesul instructiv-educativ
se va desfășura pe baza Curriculumului National Montessori conform Ordinului Ministrului
M.E.C.T.S. nr. 6142/1.11.2011 apobat, nivel preșcolar (0-6 ani) si nivel primar (6-12 ani).
Resurse materiale si financiare
Constructia școlară
Clădirea are o suprafată utila de 607,92 mp si o curte de 1.234 mp din care 757 mp curte
gradinita amenajată cu loc si aparate de joacă pentru copii, 307 mp curte școala și 170 mp teren
de sport. Utilitătile de care beneficiază sunt: termoficare, canalizare, apă curentă, iluminat, gaze,
telefon, fax, internet.
Școala Primara “Casa Montessori” se afla intr-o cladire cu un singur nivel - parter.
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Fiecare grupa/clasa beneficiaza de spatiu exterior propriu cu gradina proprie pentru
desfășurarea activitatilor in aer liber, specifice Alternativei Montessori.

Nivelul
preșcolar
Spatii școlare
Spatii
administrative
Spatii
auxiliare

Sali grupa/clasa
Secretariat
Cabinet director
Cancelarie
Vestiare
Grupuri sanitare
copii/elevi
Grup sanitar elevi
CES
Biblioteca
Sala de sport
Teren de sport
Centru de resurse
material diadactic
Cabinet medical
Bucatarie
Oficiu
Grup sanitar adulti

3

Nivelul
primar
I
1

Nivelul
primar
II
1

Comune

1
1
1
3
3

1
2

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Dotarea unității de invatamant
Scoala Primara “Casa Montessori” are in dotare:
- Material didactic Montessori
o 3 seturi – nivel preșcolar
o 1 set – nivel primar I
o 1 set nivel primar II
- Mobilier adecvat vârstei copiilor/elevilor si mobilier specific Montessori (rafturi ale
căror dimensiuni asigura accesul copiilor/elevilor la materialele didactice)
o 3 seturi – nivel preșcolar
o 1 set – nivel primar I
o 1 set nivel primar II
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-

Fondul de carte al școlii/grădiniței – 964 volume
Echipamente electrice/electronice si tehnica de calcul
o 2 calculatoare (1 portabil si 1 fix)– nivel preșcolar (cadre didactice)
o 1 calculator portabil – nivel primar I (cadru didactic)
o 2 calculatoare (1 portabil si 1 fix)– administrativ
o 6 calculatoare portabile – nivel primar (elevi)
o Calculatoare conectate la rețea si internet: 11

Resurse financiare
Sursele de finantare ale Școlii Primare ”Casa Montessori” sunt:
- venituri din activitatea educaționala
- sponsorizări si donații
- creditări de la membrii fondatori ai fundației
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Analiza SWOT a factorilor interni pe domenii functionale
Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnica) SWOT,
analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele paliere :
- management
- curriculum
- resursele umane
- resursele materiale şi financiare
- relaţiile cu comunitatea
Management
PUNCTE TARI
- existenta unei structuri manageriale
- Proiectarea activităţii manageriale pe baza unei
diagnoze pertinente, specifice, realiste, cu ţinte
strategice care să vizeze proceduri de asigurare a
calităţii în educaţie;
-Constituirea de echipe de lucru, care să permită o
eficientizare a activităţii manageriale şi a actului
decizional prin delegare de sarcini, pe criteriul
competenţei;
-Existenţa unui regulament intern;
-Existenţa unei strategii manageriale coerente bazată
pe o analiză profundă a problemelor şcolii;
-Existenta fiselor de post;
-Existenţa organigramei;
-Consiliul de administraţie cu atribuţii concrete
pentru fiecare membru şi plan de muncă;
-Existenţa unor structuri submanageriale (comisii de
lucru)
-directorul are master în management educational
OPORTUNITĂȚI

PUNCTE SLABE

-aprobarea legii nr. 87/2006 pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005
privind asigurarea calităţii educaţiei
- deschiderea Inspectoratului școlar pentru a
consilia școlile cu privire la activitatea de
management
-aparitia unor publicatii in sprijinul activitatii
manageriale ale directorilor unităților de
învățământ

-lipsa promulgarii tuturor documentelor
subsecvente legii educatiei nr. 1/2011
- lipsa unui regulament de organizare și
funcționare a învățământului particular
- lipsa regulamentului de organizare și
funcționare a învățământului alternativ
Montessori
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-Insuficienta timpului pentru implicare in
activitatea manageriala a cadrelor didactice
membre în comisiile de lucru, avand in
vedere ca norma de predare în alternativa
Montessori este de 25-30 ore/săptămână;
-insuficienta experienta in management a
unor cadre didactice implicate in activitati de
management, avand in vedere numarul total
mic de cadre didactice

AMENINTARI
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Curriculum
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- dezvoltarea de catre Școala noastra a
catalogului electronic- aplicației informatice de
înregistrare a prezentei, lectiilor predate, a
activității elevilor si de redactare a scrisorilor
semestriale de evaluare
- realizarea adaptarii currculumului national
pentru disciplinele cu alti profesori ( Religie,
Limba Engleza, Ed.fizica si sport) la specificul
Alternativei Montessori
- realizarea parțiala a adaptarii curriculumului
pentru Lb. Româna din aria de Limbaj la
specificul limbii române
- existența pentru copiii care urmeaza nivelul
preșcolar in unitatea de învățământ a
posibilitatii de continuare a studiilor cu nivelul
primar

-s-a realizat doar o parte din adaptarea
curriculumului pentru Lb. română, din aria de
Limbaj, la specificul limbii române
-lipsa de timp a cadrelor didactice pe care să-l
aloce rezolvarii punctelor de mai sus;
- s-a realizat doar parțial adaptarea
curriculumului national pentru disciplinele
Religie, Lb. Engleza, Ed. Fizica si sport, la
specificul Alternativei Montessori

OPORTUNITĂȚI

AMENINTARI

- Curriculum Montessori este un curriculum
integrat care se adreseaza omului ca întreg,
trup, minte si spirit, formandu-i competente atat
in domeniul cognitiv, dar si in domeniul fizic,
social, emotional si spiritual.
- S-a aprobat Curriculum national Montessori
prin ordinul de ministru Ordinul Ministrului
M.E.C.T.S. nr. 6142/1.11.2011 pentru
învățământul preșcolar (0-6 ani) si primar (6-12
ani), oferind astfel posibilitatea autorizarii
unităților de învățământ in Alternativa
Montessori
- Deschiderea catre sistemele alternative de
învățământ atat la nivel institutional, cât si
social
-Interesul crescut al părinților pentru
Alternativele eductationale, in special pentru
Alternativa Montessori

- lipsa Regulamentului de Organizare si
Functionare a Alternativei Montessori din
România aprobat de catre MEN care sa
reglementeze aspectele specifice ale
Alternativei Montessori in ceea ce priveste:
evaluarea, documentele școlare, planul cadru,
norma didactica, CDS, etc
- Lipsa de informație si de încredere cu privire
la pegagogia Montessori în randul părinților,
cadrelor didactice si organelor de control din
cauza faptului ca până în prezent sunt puține
unități de învățământ cu specific Montessori
autorizate pe teritoriul României
- Curriculum Montessori se deruleaza pe un
ciclu de 3 ani sau un nivel de 6 ani, ceea ce
recomandă mutarea copiilor in sistemul
national de educație dupa încheierea unui nivel
- Dificultatea integrarii copiilor/elevilor din
sistemul traditional in grupele/clasele din
Alternativa Montessori, din cauza elementelor
specifice ale curriculumului Montessori
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- Posibilitatea aparitiei dificultăților de
adaptare a preșcolarilor/școlarilor la transferul
în unități cu curriculum tradițional și alte
alternative,

Resurse umane
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- Selecția riguroasă a personalului asigură o
calitate umană și profesională înaltă
- Personal didactic calificat, sau in curs de
calificare format in pedagogia Montessori
- Personal nedidactic implicat si responsabil
- Personal didactic auxiliar calificat
- O parte însemnată din personalul didactic este
titular

- Experiența redusa a cadrelor didactice in
Alternativa Montessori
- Echipa puțin numeroasă îngreunează
constituirea comisiilor pe probleme
- O parte din personalul didactic este
suplinitor

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

- Noi posibilităti de formare profesională
continuă prin participarea personalului didactic
de conducere la activităti specifice si a
personalului didactic la cursuri de formare in
pedagogia Montessori pe plan national si
international
- Înființarea în București a MIB ( Montessori
Institute of Bucharest) care ofera in prezent
cursuri de formare in pedagogia Montessori
pentru nivelurile 0-3 si 3-6 ani.
-promovarea Alternativei Montessori in rândul
cadrelor didactice in formare prin parteneriat cu
facultatile de pedagogie
- liceele pedagogice din București si din țară au
reintrodus specializarea educator-învățător
- folosirea Comunicarii Nonviolente ca metodă
de comunicare și de management al conflictului
în școală

- Numărul mic de cadre didactice din
România cu calificare in Alternativa
Montessori
- Lipsa interesului si deschiderii cadrelor
didactice calificate care lucreaza in sistemul
de stat de a se specializa in Alternativa
Montessori si a lucra in mediul privat
- Lipsa in țara noastra a unui curs de
calificare in Alternativa Montessori pentru
nivelul primar
- Deschiderea altor unități de învățământ
Montessori favorizeaza posibilitatea ca
personalul didactic calificat in pedagogia
Montessori să plece din unitatea de
învățământ
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Resurse materiale si financiare
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- Unitatea de învățământ dispune de un local
spaţios, cu un singur nivel, ceea ce face ca
toate spatiile (cele școlare si cele auxiliare) sa
fie accesibile tuturor copiilor/elevilor, inclusiv
celor cu nevoi speciale
- Existența curților exterioare proprii fiecarei
grupe/clase, care permite activități in aer liber
si extinderea mediului pregatit cu activitati
specifice Alternativei Montessori in exteriorul
clasei/grupei
- Existenta unui teren de sport special amenajat
cu materiale moderne
- Mobilierul este construit dupa standardele
Montessori
- Existenta dotării minimale cu material
didactic (trusele) Montessori pentru fiecare
grupa/clasa
- Conectarea la Internet si in retea a
calculatoarelor
- Menţinerea stării de funcţionare prin activităţi
de întreţinere şi reparaţii periodice.
-Existenta bucatariei proprii

- Planul de școlarizare proiectat nu este
acoperit în totalitate cu elevi înscrisi
- Din cauza faptului că la fiecare grupa/clasa
lucrează si unul-doi asistenți alături de
profesorul Montessori, costurile de salarizare
sunt mai mari
- Costurile mari ale materialelor didactice
Montessori, care pot fi achizitionate doar de la
producatorii externi autorizati
- Sala de sport amplasată la câteva minute de
școală, traversând bulevardul

OPORTUNITĂŢI

AMENINTARI

- Localizarea centrala a unității de învățământ,
aproape de statia de metrou Politehnica, fiind
astfel accesibila pentru părinții din toate zonele
Bucureștiului, mai ales dupa construirea
Podului Basarab
- Deschiderea unui numar din ce in ce mai
mare de unități de învățământ preșcolar in
Alternativa Montessori in București ar putea
duce la cresterea numarului de elevi înscrisi
pentru nivelul primar

- Costurile mari ale pregatirii cadrelor
didactice in Alternativa Montessori la cursuri
de formare peste hotare
- Situatia economică actuală care face ca
părinții sa aleaga pentru copii unități de
învățământ cu cost redus
- Deschiderea unui numar din ce în ce mai
mare de unități de învățământ preșcolar in
Alternativa Montessori in București ar putea
duce la scaderea numarului de copii înscrisi
pentru nivelul preșcolar in unitatea noastra
- Mutarea din zona a unor familii ale copiilor
din școala cu tranferul la o alta grădinița/școala
- Dificultatea de adaptare a unor copii din alte
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sisteme de învățământ la specificul
Alternativei Montessori

Relaţii comunitare şi de parteneriat
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- Deschiderea unității de învățământ Școala
Primara “Casa Montessori” pentru parteneriate
cu institutii, organizații, alte unități de
învățământ, etc
- Imaginea favorabilă a unității de învățământ
în cadrul comunitătii.
- parteneriatul cu MIB ( Montessori Institute of
Bucharest)
- parteneriatul cu Asociația de Comunicare
Nonviolentă din România
- Implicarea unor părinți din Școala în
realizarea anumitor activitati extracurriculare

- lipsa de implicare a unor părinți in activitatile
școlii
- cunoașterea parțiala a principiilor Montessori
de catre părinți

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

- Deschiderea spre stabilirea de parteneriate a
instituţiilor şi organizaţiilor din comunitatea
locală.
- Interesul părinților pentru stabilirea de
parteneriate
- Interesul unităților de învățământ din
Alternativa Montessori pentru stabilirea de
parteneriate in vederea promovării alternativei

- Lipsa de încredere în unitățile de învățământ
care sunt la începutul activității
- Perceperea greșita a parteneriatelor cu alte
unități de învățământ prin perspectiva
concurenței
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Motivarea necesității, fezabilitatii si oportunității proiectului
Având în vedere faptul ca Școala Primara „Casa Montessori” si-a desfășurat activitatea in
primii cinci ani cu rezultate bune, care au fost bine primite si de catre părinți si de asemenea,
interesul părinților copiilor înscrisi in unitatea de învățământ de a asigura continuitatea studiilor
pana la sfarsitul nivelului primar, consideram ca este justificat efortul de continuare a dezvoltării
unității de învățământ. De asemenea, in urma diagnozei mediului extern si intern, consideram ca
exista premisele si resursele pentru dezvoltarea cu succes a unității, proiectul fiind din toate
punctele de vedere fezabil si oportun.
In contextul cresterii interesului comunității părinților din București pentru Alternativa
Montessori, a accesibilizarii informatiei prin mijloacele de informare prin internet si a
accesibilizarii zonei in care este situata unitatea de învățământ prin proiecte urbanistice si de
dezvoltare a mijloacelor de transport, estimam o evolutie si o dezvoltare constanta a institutiei de
învățământ Școala Primara “Casa Montessori”.
Școala Primara “Casa Montessori” a reușit, în cei cinci ani de funcționare, să pună bazele
unei comunități, prin implicarea masivă a părinților în viața școlii, colaborarea strânsă cu aceștia
în toate aspectele vieții școlare, încurajarea și sprijinirea inițiativei părinților dar și a relațiilor și
colaborării dintre aceștia. În prezent în jurul școlii noastre s-a închegat o adevărată comunitate de
părinți cu interese și scopuri compatibile, care conlucrează îbntre ei și cu școala pentru educația
propriilor copii, care are activitae proprie și se dezvoltă deja singură, așa cum se poate observa
din pagina de facebook a grupului de părinți și din activitatea bogată a CRP.
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Etapele realizarii proiectului de dezvoltare
Pentru perioada 2017-2022 ne propunem sa avem urmatoarea structura a grupelor/claselor:
A. PROPUNERI PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018
PRELUNGIT
TOTAL
NORMAL
Nr. grupe Nr. copii Nr. Grupe/clase Nr. copii Nr. grupe Nr. Copii
Nivel preșcolar
Grupa 3-6 ani
3
60
1
20
2
40
Nivel primar
Clasa 6-9 ani
Clasa 9-12 ani

1
1

25
20

1
1

25
20

B. PROPUNERI PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
TOTAL
NORMAL
PRELUNGIT
Nr. Grupe Nr. Copii Nr. Grupe/clase Nr. Copii Nr. grupe Nr. Copii
Nivel preșcolar
Grupa 3-6 ani
3
70
1
20
2
50
Nivel primar
Clasa 6-9 ani
Clasa 9 -12 ani

1
1

28
20

1
1

28
20

C. PROPUNERI PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020
TOTAL
NORMAL
PRELUNGIT
Nr. Grupe Nr. Copii Nr. Grupe/clase Nr. Copii Nr. grupe Nr. Copii
Nivel preșcolar
Grupa 3-6 ani
3
70
1
20
2
50
Nivel primar
Clasa 6-9 ani
Clasa 9-12 ani

2
1

40
20

2
1

40
20

D. PROPUNERI PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021
TOTAL
NORMAL
PRELUNGIT
Nr. Grupe Nr. Copii Nr. Grupe/clase Nr. Copii Nr. grupe Nr. Copii
Nivel preșcolar
Grupa 3-6 ani
3
70
1
20
2
50
Nivel primar
Clasa 6-9 ani
Clasa 9-12 ani

2
1

45
25

2
1
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E. PROPUNERI PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022
TOTAL
NORMAL
PRELUNGIT
Nr. Grupe Nr. Copii Nr. Grupe/clase Nr. Copii Nr. grupe Nr. Copii
Nivel preșcolar
Grupa 3-6 ani
3
70
1
20
2
50
Nivel primar
Clasa 6-9 ani
Clasa 9-12 ani

2
1

50
25

2
1

50
25

In pedagogia Montessori, grupele/clasele sunt alcatuite din copii/elevi cu varste mixte,
între 0-3 ( 0-1,5 / 1,5-3), 3-6, 6-12 (6-9 / 9-12), 12-15, respectiv 15-18 ani. Conform standardelor
internationale, numarul optim de copii in grupele si clasele Montessori pentru copiii mai mari de
trei ani este între 28-35 de copii.
Resursele necesare realizării proiectului pentru perioada 2017-2022
Resurse suplimentare:
Nivel preșcolar
Etapa 2017-2022:
Numar grupe: 3
Numar de copii: 60-70
Finantare: incasari din taxa de școlarizare
Achizitii
-întreținere, completare si
inlocuire truse materiale
Montessori
-completare fond de carte

Spatiu
Cadre suplimentare
Suplimentar
didactice/specializari
Nu e necesar Nu e necesar
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Nivel primar
Etapa 1 (2017-2019):
Numar clase: 2
Numar de copii: 45-48
Finantare: incasari din taxa de școlarizare
Achiziții
-întreținere, completare
si inlocuire truse
materiale Montessori
-realizarea de material
didactic
-completare fond de
carte

Spatiu
Suplimentar
Nu e necesar

Cadre didactice/specializari
Suplimentare
Nu e necesar

Etapa 2 (2019-2022):
Numar clase: 3
Numar de copii: 60-75
Finantare: incasari din taxa de școlarizare
Achizitii
-1 set complet truse
materiale Montessori
pentru nivelul primar I
(6-9 ani)
-realizarea de material
didactic
-1 set complet mobilier
-fond de carte

Spatiu
Suplimentar
1 sala clasa
pentru nivelul
primar I
(6-9 ani)
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Cadre didactice/specializari
suplimentare
-1 profesor pentru
invatamantul primar cu
specializare in alternativa
Montessori (pentru nivel
primar I)
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Bugetul (estimat) necesar funcționării Școlii Primare “Casa Montessori” si pentru
realizarea proiectului de dezvoltare

Cheltuieli cu personalul, inclusiv
formare (lei)
Cheltuieli baza materială-achiziții,
întreținere, chirii, utilități (lei)
Cheltuieli cu consumabile (inclusiv
masa copii) (lei)
Cheltuieli diverse (lei)

TOTAL Cheltuieli (lei)
TOTAL Venituri (lei)
Profit/ Pierdere (lei)

20172018

20182019

20192020

20202021

20212022

800000

810000

900000

910000

920000

430000

440000

600000

500000

520000

155000
1000

170000
1000

180000
1200

190000
1500

200000
1800

1386000
1600000
214000

1421000
1650000
229000

1681200
1670000
-11200

1601500
1680000
78500

1641800
1700000
58200

Sursa de finantare pentru realizarea prevederilor bugetare ale Școlii Primare “Casa
Montessori” sunt cu precadere taxele prevazute in contractele de școlarizare incheiate cu părinții
elevilor școlii.

Indicatori de realizare a țintelor strategice
Indicatori cantitativi:
Indicator de realizare
Cifra de școlarizare

Dotări

Seturi
materiale
didactice
Seturi mobilier

Personal
didactic

cadre didactice
Montessori
cadre didactice
alte discipline
(persoane)

Nivel / ciclu
Preșcolar
Primar I
Primar II
Preșcolar
Primar I
Primar II
Preșcolar
Primar I
Primar II
Preșcolar
Primar I
Primar II
Primar (I+II)
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20172018
60
25
20
3
1
1
3
1
1
5
1
1
4

20182019
70
28
20
3
1
1
3
1
1
5
1
2
4

20192020
70
40
20
3
2
1
3
2
1
5
2
1
4

20202021
70
45
25
3
2
1
3
2
1
5
2
1
4

20212022
70
50
25
3
2
1
3
2
1
5
2
1
4
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Indicatori calitativi:
Indicator de realizare
Prestigiu in
comunitate
Prezenta publica

Previzionat
Previzionat

20172018

20182019

20192020

20202021

20212022

Imagine
pozitiva
Constanta

Imagine
pozitiva
Constanta

Imagine
pozitiva
Constanta

Imagine
pozitiva
Constanta

Imagine
pozitiva
Constanta

Modalitatea de monitorizare si evaluare a indicatorilor cantitativi se va face pe baza rapoartelor
de autoevaluare interna (RAEI), evaluari externe ale ISMB – diferite tipuri de inspectii, evaluari externe
(ARACIP).
Modalitatea de monitorizare si evaluare a indicatorilor calitativi se realizeaza pe baza de raportare
interna. Prestigiul in comunitate se va evidentia pe baza chestionarelor aplicate părinților –colaboratori,
părinților – posibili colaboratori, precum si cadrelor didactice, studentilor in ani terminali la Universitatea
București, Pedagogia Învățământului Primar si Preșcolar, pentru a verifica nivelul de cunoaștere al
unității. Prezenta publica se va monitoriza prin prezenta la evenimentele specifice, din domeniul
educatiei, in pedagogiile alternative si evidentierea numarului de participanti la aceste evenimente.

Strategia de evaluare internă
Mecanisme de evaluare si asigurare a calităţii
Evaluarea internă (autoevaluarea), va fi realizată permanent şi concretizată în “Raportul
Anual de Evaluare Interna” privind calitatea educaţiei în Şcoala Primara “Casa Montessori (
RAEI). Responsabilă pentru realizarea acestui document este Comisia pentru Evaluarea şi
Asigurarea Calităţii.
Autoevaluarea, realizată de furnizorul de educaţie, sub propriul control şi
responsabilitate, poate fi definită ca un proces sistematic şi progresiv de evaluare în care unitatea
de învăţământ colectează şi analizează dovezile pentru a formula judecăţi asupra performanţei ei
în raport cu obiectivele stabilite. Procesul de autoevaluare şi îmbunătăţire continuă va include:
- evaluarea performanţei
-

raportul de autoevaluare

-

planul de îmbunătăţire, ţintele îmbunătăţirii şi planurile de acţiune

-

monitorizare şi analiză: în ce măsură au fost realizate planurile de dezvoltare şi acţiune şi
în ce măsură au fost atinse ţintele

25

Şcoala Primară “Casa Montessori”
Bd. Iuliu Maniu, nr. 6, sector 6, Bucureşti
Tel: 0372 149 151, Fax: 0372 870 413
Email: contact@casamontessori.ro
www.casamontessori.ro

Principalul scop al autoevaluării este îmbunătăţirea propriei performanţe. Având în vedere
faptul ca Şcoala Primara “Casa Montessori” este la inceputul activitatii sale, acest capitol este
asumat ca şi o ţintă strategică. Colectivul de cadre didactice va conştientiza miza acestor practici
administrative, care este, în cazul nostru o condiţie de reuşită a demersului nostru educaţional.
Fiecare participant la procesul educaţional îşi va aduce aportul la realizarea autoevaluării şi a
planului de îmbunătăţire, urmând diseminarea activităţii realizate şi propunerile de optimizare. În
comunicarea cu colectivul şcolii, comisia de evaluare va clarifica următoarele aspecte:
- de ce se realizează autoevaluarea
-

care sunt domeniile şi/sau activităţile ierarhizate în ordinea priorităţii care vor fi supuse
autoevaluării

-

cum se va realiza autoevaluarea

-

cine va realiza autoevaluarea

-

când vor fi derulate etapele procesului

Participanţii vor cunoaşte responsabilităţile pe care le au în cadrul procesului de autoevaluare
şi vor conştientiza importanţa implicării reale a fiecărui membru al echipei, în configurarea
autoevaluării, ca şi mijloc de realizare a unei îmbunătăţiri continue..
Autoevaluarea nu trebuie să fie un scop în sine, ci un mijloc pentru realizarea unei
îmbunătăţiri continue. Raportul de autoevaluare va genera Planul de îmbunătăţire. În cadrul
acestui plan vor fi specificate acţiunile şi ţintele pentru îmbunătăţirea respectivelor domenii,
împreună cu responsabilităţile atribuite pentru realizarea lor, până la termenele stabilite.
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii va măsura şi eficientiza procesului de
planificare a autoevaluării şi îmbunătăţirii .
În evaluarea rezultatelor iniţiativelor de îmbunătăţire, Școala Primara “Casa Montessori” va
ţine seama de:
- rezultatele obţinute
-

confruntarea rezultatelor cu ţintele stabilite

-

efecte neintenţionate (pozitive şi negative)

-

evidenţa anuală a îmbunătăţirilor performanţei

-

strategii de recompensare a îmbunătăţirii performanţei

-

posibilităţi de împărtăşire a concluziilor, experienţelor de bună practică

Evaluarea externa a Școlii Primare “Casa Montessori” va fi efectuata de catre ARACIP.
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Sistemul de comunicare internă şi externă
Comunicarea interna
În cadrul Şcolii primare „Casa Montessori” comunicarea internă se va realiza printr-o
permanentă colaborare între membrii corpului profesoral, care se vor întruni saptamanal şi vor
discuta probleme curente. Lunar se va intruni membrii Consiliului profesoral, în care se vor face
dări de seamă ale fiecărui cadrul didactic cu privire la evoluţia lucrului cu copii, probleme
întâmpinate, urmărirea planului propus, iniţiative de îmbunătăţire şi orice alte aspecte care îl
preocupă în direcţia optimizării procesului de învăţare şi a atingerii ţintelor strategice ale şcolii.
Comunicarea cu elevii se va face într-un climat prietenesc, urmărind îndrumarea copiilor, ţinând
seama de particularităţile individuale ale fiecăruia dintre ei.
În Școala Primara “Casa Montessori”, comunicarea internă scrisă are la bază
documentele şcolare care asigură buna desfăşurare a activităţii în şcoală:
- fişe tipizate de autoevaluare/ evaluare a activităţii cadrelor didactice,
- fişe tipizate de evaluare a profesorului în timpul unei inspecţii curente la clasă,
- condici de prezență,
- cataloage,
- registre matricole,
- registre cu procese verbale încheiate cu diverse ocazii oficiale,
- dosare întocmite pe problematici diferite (comisii metodice, arii curriculare etc.),
- planificările profesorilor pe discipline,
- fișe psihopedagogice ale elevilor,
- planificatoare saptamanale ale prezentarilor pentru elevi,
- comunicări legate de evenimente ce vor avea loc în școală sau în afara ei,
- scrisori semestriale de evaluale, adresate părinților elevilor,
- portofoliul anual al elevilor
- planificatorul anual al evenimentelor Școlii Primare “Casa Montessori”
- contractul educational anual
- regulamentul de ordine interioara etc.
a) Comunicarea curentă
emitatorul
Conducerea
şcolii/
Directorul/
şef
comisie
metodica

receptorul
Personalul didactic

Personalul didactic

Conducerea
Directorul/
metodica/
educativ

şcolii/
şefcomisie
Consilier
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Canalul de comunicare
poştă electronică, afişare
la
avizierul
din
secretariat,
note
informative,
note
de
serviciu
poştă electronică, , afişare
la
avizierul
din
secretariat,
note
informative,
fişe
de
evidenţă
a
orelor
suplimentare

Planificarea in timp
În mod curent

În mod curent
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Conducerea
Directorul

şcolii/

Personalul
auxiliar

didactic

poştă electronică,
discuţii cu persoana/
persoanele implicate,
note de serviciu

În mod curent

şcolii/

procese-verbale, registre
de evidenţă/ înregistrare a
documentelor, condica de
prezenţă
note de serviciu, grafice
de lucru, condica de
prezenţă
afişare la avizierul școlii,
proces-verbal,
note
informative

În mod curent

Personalul didactic auxiliar

Conducerea
Directorul

Conducerea şcolii/ Director

Personalul nedidactic

Conducerea şcolii/ Director/
Consilier educativ

Elevii şcolii

Elevii şcolii

Conducerea
Director/
educativ

şcolii/
Consilier

Verbal prin intermediul
profesorilor Montessori

În mod curent

În mod curent

În mod curent

b) Comunicarea periodică
emitatorul

receptorul

Conducerea
şcolii/
Directorul/ şef comisie
metodica

Personalul didactic

Forme si mijloace de
comunicare
ROI, Proceduri interne
şedinţe de analiză
Dare de seamă/ Raport
semestrial/ anual
instituţional,

Personalul didactic

Conducerea
şcolii/
Directorul/ şef comisie
metodica

Grafice, Decizii
Raport
de
activitate
individual/
la
nivelul
comisiei
şedinţe de analiză,
Chestionare feedback

Conducerea
Directorul
Personalul
auxiliar

şcolii/
didactic

Personalul
auxiliar
Conducerea
Directorul

didactic
şcolii/

ROI, şedinţe de analiză
Raport de activitate
Raport
de
activitate
individual/
la
nivelul
departamentului, şedinţe de
analiză,
Chestionare feedback
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Planificarea in timp
Conform Graficului
şedinţelor Consiliului
profesoral
Semestrial/ Anual

La începutul semestrului
Semestrial/ Anual
Conform
şedinţelor
profesoral

Graficului
Consiliului

Semestrial
Semestrial
Semestrial/ Anual

Semestrial
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Conducerea
Director/
Administrator

şcolii/

Personalul nedidactic

ROI, şedinţe de analiză
Raport de activitate
individual/ la nivelul
departamentului,
Chestionare feedback

Semestrial

Comunicarea externa

Discuţiile cu părinţi vor avea loc în funcţie de situaţie. Toate cadrele şcolii vor fi deschise
către comunicarea cu părinţii, relatând cât mai des despre evoluţia copiilor, în diferite planuri.
Comunicarea va avea loc prin:
- intermediul anunturilor la avizierul grădiniței si școlii,
- e- mailuri informative
-afisarea
informatiilor
relevante
pe
site-ul
de
prezentare
al
școlii
www.casamontessori.ro
- apeluri si mesaje telefonice
- de doua ori pe an vor avea loc şedinţe cu părinţii, în care vom face dări de seamă
informative cu privire la aspecte organizatorice, starea proiectelor începute, anunţarea
proiectelor apropiate în timp, programele extraşcolare. În cadrul şedinţelor părinţii vor
completa şi diferite chestionare, prin care ne propunem colectarea, sintetizarea şi
utilizarea opiniilor lor, în vederea optimizării procesului de învăţământ şi a relaţionării
dintre toţi cei implicaţi în activitatea şcolii.
-semestrial va avea loc cate o intalnire individuala cu părinții fiecarui copil pentru a
discuta raportul de evaluare al acestuia.
- intalniri individuale cu părinții la solicitarea acestora sau a școlii
În cadrul proiectului, partenerii sunt un element cheie. Se pastreaza un contact permanent
cu partenerii cheie in procesul educativ si de asigurare a calitatii:
- Colaborarea cu ISMB si cu Inspectoratul sectorului 6
- Colaborarea cu institutiile cu specific Montessori
- Colaborarea cu Asociatia pentru Comunicarea nonviolenta din România se
concretizeaza in initierea si perfectionarea personalului didactic si didactic auxiliar in
metoda comunicarii prin empatie necesara desfășurarii in bune conditii a procesului
educativ
În procedurile de comunicare internă şi externă, dorim să existe un climat de colaborare
şi bună înţelegere, pe care ne propunem să-l facilităm şi prin acţiuni extraşcolare la care să
participe toţi cei implicaţi în activitatea şcolii: cadre didactice şi nedidactice, elevi, părinţi,
invitaţi.
Detalierea sistemului de comunicare externa:
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emitatorul
Conducerea
şcolii/
Directorul

Personalul didactic

Părinţi

Conducerea
Director

ISJ,
ARACIP

Receptorul
Părinţi

Părinţi

Conducerea
şcolii/ Director/
Personal didactic

şcolii/

MECTS,

Conducerea
şcolii/
Director/
Consilier
educativ

ISJ,
MECTS,
ARACIP

Conducerea
şcolii/ Director

Instituţii
partenere

Forme si modalități de comunicare
Prezentări/ dezbateri PDI, Plan
managerial instituţional, ROI, Raport
de evaluare internă, Oferta
educaţională,
Website
Lectorat (Proces-verbal) şedinţe cu
părinţii
Dare de seamă/ Raport semestrial/
anual instituţional ( Proces-verbal),
Zilele porţilor deschise,
INFORMĂRI
privind
situaţia
absenţelor
-anunturi telefonice
-ROI
-intalniri individuale cu părinții
-intalniri pentru doscutarea scrisorilor
de evaluare
-şedinţe administrative cu părinţii
(Proces-verbal)
- intalniri Montessori cu părinții
-note informative ( avizier, email)
-anunturi telefonice
- intalniri individuale cu prof
Montessori sau consilierul școlar
- acord de parteneriat
-şedinţe administrative cu părinţii
(Proces-verbal),
- chestionare feedback

Planificarea in timp
permanent
anual

Raport de evaluare internă,
Raport de activitate/
Dare de seamă,
Note
informative,
Notă
de
fundamentare a cifrei de şcolarizare,
Rapoarte, state de funcţii, documente
personal, dosare cadre didactice,
statistici etc.,
Publicare website

anual
anual

Legislaţie
în
vigoare,
note,
recomandări, adrese, metodologii
specifice – email, telefon, fax,
documente înregistrate
Website, contracte de parteneriat,
ROI,
şedinţe de analiză
email, fax, telefon

permanent

anual
cf. graficului
semestrial
semestrial/ anual
anual

-permanent
-ocazional
-semestrial
-semestrial
-la 2-3 luni
- ocazional
-ocazional
-anual
-semestrial
- anual

semestrial
cf. graficelor incluse în
metodologiile specifice
permanent

semestrial/ la
finalizarea
activităţilor extracurriculare
Comunicare curentă

30

Şcoala Primară “Casa Montessori”
Bd. Iuliu Maniu, nr. 6, sector 6, Bucureşti
Tel: 0372 149 151, Fax: 0372 870 413
Email: contact@casamontessori.ro
www.casamontessori.ro

Instituţii partenere

Conducerea
şcolii/
Director/Consilier
educativ

Website, contracte de parteneriat,
email, fax, telefon, documente
specifice proiectelor derulate

Comunicare curentă

Modalitati de promovare a ofertei educationale
Oferta educationala a Școlii Primare “Casa Montessori” va fi promovata prin urmatoarele
canale:
- publicarea pe site-ul de prezentare a unității de învățământ www.casamontessori.ro
-

portaluri de promovare a grădinițelor si școlilor

-

prin intermediul materialelor informative ale partenerilor (MEN, Inspectorate, organizatii
internationale Montessori)

-

organizarea de evenimente publice de prezentare a unității de învățământ

Prognoza privind rezultatele la învățătura pentru următorii cinci ani
Prognoza se fundamentează pe rezultatele primilor patru ani și ale semestrului I din al cincilea an
de funcționare a școlii, în care:
- promovabilitatea elevilor a fost de 100%,
- rata de transfer de la școala noastră către alte școli a fost sub 5%,
- integrarea elevilor în alte școli, inclusiv în alte sisteme de educație s-a realizat cu succes și fără
complicații în proporție de 100% la copiii plecați.

In alternativa Montessori grupele/clasele sunt mixte din punct de vedere al vârstei, fiind
organizate pe un interval de 3 ani (copiii au între 3 - 6 ani, 6-9 ani, 9-12 ani etc) . Din acest motiv
are sens o prognoza privind rezultatele la învățătură pentru trei ani. Avand in vedere ca in
Alternativa Montessori sistemul de evaluare nu se bazează pe note, ci pe competentele
dobandite, prognoza privind rezultatele la învățătură va avea la baza aceste criterii.
In pedagogia Montessori predarea are loc individual sau in grupuri mici de copii, prin
prezentarea modului de lucru cu un material didactic. Copilului i se prezintă materiale din toate
ariile curriculare si el lucreaza in ritmul propriu, cat timp doreste si cu ce material dorește dintre
cele care i-au fost prezentate. Dupa prezentarea unui anumit material didactic, cadrul didactic
evaluează gradul de însușire a deprinderilor/cunoștințelor pe care le-a achizitionat copilul prin
observare si lucrul individual sau de grup si in functie de acesta planifica prezentarea
materialului cu un nivel mai inalt de dificultate. Tinta este ca la sfarsitul nivelului de studii
preșcolar sau primar II, sa fie însușite in proporție de minim 80% competentele corespunzătoare
aceluiași nivel de școlarizare din învățământul tradițional.
Estimam o promovabilitate între 98-100% a elevilor la sfârșitul nivelului primar II.
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Prognoza privind rezultatele activităților extracurriculare
Prognoza se fundamentează pe rezultatele primilor patru ani și ale semestrului I din al
cincilea an de funcționare a școlii. În această perioadă activitatea extrașcolară și extracurriculară
a fost foarte bogată și complexă, situațiile de neparticipare ale elevilor la aceste activități fiind
excepții. De asemenea, implicarea părinților a depășit cu mult prognozele anterioare ale școlii.
Mai mult de 30% din părinți s-au implicat constant și activ în proiectele școlii, majoritatea au
participat la aceste proiecte.
Prognozăm implicarea a 95% dintre elevii școlii la activitățile extracurriculare, în
implicarea a cel puțin 30% din părinți în organizarea activităților extrașcolare.
In Alternativa Montessori, la nivelul primar se considera ca informațiile oferite de către
mediul educațional al școlii nu acoperă nevoia nelimitată de cunoaștere a elevilor, motiv pentru
care se incurajeaza excursiile de studiu in comunitatea din care acestia fac parte. Aceste excursii
de studiu se concretizează in plecarea din unitate a unui număr redus de copii, 1-5 elevi, sub
supravegherea asistentului Montessori sau a unor părinți voluntari, pentru a afla răspunsuri la
întrebările pe care îi preocupa in legătură cu o anumită temă sau un anumit proiect. Ieșirile pot fi
considerate activități extracurriculare, din perspectiva învățământului tradițional.
De asemenea, vor fi planificate activități extracurriculare cu întreaga clasă.
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Strategia de urmărire a evoluției școlare și profesionale a absolvenților
In cadrul activităților de monitorizare a performanțelor educaționale a elevilor Școlii
Primare “Casa Montessori” se vor monitoriza rezultatele absolvenților pentru a putea urmări
integrarea școlară ulterioară si realizarea profesionala a elevilor școlarizati. Aceste informatii vor
fi facute publice in rapoarte de evaluare a performanțelor unității de învățământ. Se va promova
de asemenea si păstrarea unei comunități a absolvenților grădiniței si școlii, fiind mult mai usor
de urmarit performanța lor ulterioară.
Prognoză privind traiectul şcolar ulterior al absolventilor
Copiii absolvenţi ai nivelului preșcolar ai Școlii Primare “Casa Montessori” se vor putea
încadra în orice Școala publică sau particulară, în funcţie de dorinţa şi capacităţile fiecăruia.
În baza rezultatelor obținute până în prezent, considerăm fezabilă menținerea constantă a
acestora și prognozam că în continuare:
-

un procent de 70% din numărul absolvenților nivelului preșcolar se vor înscrie pentru
nivelul primar la Școala Primara “Casa Montessori” si 30% se vor înscrie in unități de
învățământ de stat sau private in sistemul tradițional de învățământ, sau în alte unități de
învățământ Montessori.

-

Elevii absolvenţi ai nivelului primar I al Școlii Primare “Casa Montessori” se vor putea
încadra în orice Școala publica sau particulara, în funcţie de dorinţa şi aptitudinile
fiecăruia. Prognozam ca un procent de 90% din numarul acestor absolventi se vor inscrie
pentru nivelul primar II la Școala Primara “Casa Montessori”.

-

Prognozăm ca 100% din absolventii nivelului primar II vor continua studiile cu nivelul
secundar in școli autorizate/acreditate ale sistemului național de învățământ.

Strategia de urmărire a evoluției performantelor școlare utilizând SNIE
Sistemului national de indicatori privind educația (SNIE) a apărut in contextul aderării
României la Uniunea Europeana din necesitatea de a armoniza si măsura rezultatele sistemului
național de învățământ. SNIE este compatibil cu sistemele internaţionale de indicatori, în primul
rând cu Sistemul Statistic European (SSE), construit de Eurostat (Oficiul de Statistică al
Comunităţilor Europene), la care România participă prin Institutul Naţional de Statistică.
Indicatorii sunt folositi pentru:
 definirea ţintelor,


măsurarea progresului,



evaluarea rezultatelor.

Matricea de clasificare a indicatorilor pentru educatie:

33

Şcoala Primară “Casa Montessori”
Bd. Iuliu Maniu, nr. 6, sector 6, Bucureşti
Tel: 0372 149 151, Fax: 0372 870 413
Email: contact@casamontessori.ro
www.casamontessori.ro

1. Rezultatele şi
produsele
educaţiei

A. Participanţii
individuali la
educaţie şi
învăţare
B. Condiţiile de
instruire
C. Furnizorii de
servicii
educaţionale
D. Sistemul
educaţional
ca întreg

1.A. Calitatea şi
distribuirea
rezultatelor
individuale ale
educaţiei
1.B. Calitatea
procesului de
instruire
1.C. Produsele
instituţiilor
educative şi
performanţele
instituţionale
1.D. Performanţele
globale ale
sistemului
educativ

2. Factorii şi
contextul care
influenţează
produsele
educaţiei
2.A. Atitudinile,
participarea şi
comportamentele
individuale

3. Contextul şi constrângerile care
influenţează implementarea
politicilor educaţionale

2.B. Practicile de
învăţare / predare,
climatul clasei
2.C. Mediul şi
organizaţia şcolară

3.B. Condiţiile de învăţare ale elevilor
şi condiţiile de muncă ale profesorilor

2.D. Oferta
instituţională,
alocarea resurselor
şi politicilor la
nivelul global al
sistemului
educativ

3.D. Contextul naţional (educaţional,
social, economic şi demografic)

3.A. Caracteristicile antecedente ale
persoanelor care învaţă

3.C. Caracteristicile furnizorilor de
servicii şi ale comunităţilor lor

Școala Primara “Casa Montessori” își propune sa furnizeze informații primare
organismelor acreditate pentru colectarea datelor si calcularea indicatorilor SNIE. Pentru aceasta,
anual se vor transmite chestionare cantitative si calitative catre MEN, Inspectorate si Institutul
National de Statistica.
Existenta datelor statistice anuale va facilita urmarirea performantelor școlare in cadrul
Școlii Primare “Casa Montessori”.
Performantele școlare si rezultatele monitorizarii sunt facute publice prin intermediul
site-ului de prezentare al unității de învățământ www.casamontessori.ro.
Dezvoltarea profesionala a personalului
Modalitati de dezvoltare manageriala a personalului de conducere
Strategia de dezvoltarea managerială a personalului de conducere a Școlii Primare “Casa
Montessori” pentru perioada 2014-2017 a fost orientată pe doua directii majore:
-inscrierea directorului unității de învățământ in Corpul National de Experti in Management
-participarea la cursul international de management pentru administratori Montessori pentru
managementul specific al unităților de învățământ Montessori.
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În această perioadă a fost atinsă prima țintă, și anume directorul unității este membru al
Corpului National de Experti in Management. În perioada de derulare a prezentului PDI se are în
vedere perfecționarea directorului în managementul specific unităților de învățământ Montessori
în cadru formal.
Modalități de formare/dezvoltare a personalului didactic
Strategia de formare/dezvoltarea a personalului didactic a Școlii primare “Casa
Montessori” pentru perioada 2014-2017 a fost orientată pe:
-sustinerea cadrelor didactice in formare pentru completarea studiilor pedagogice universitare la
facultăți de pedagogie acreditate din România;
-sustinerea financiara si facilitarea participarii cadrelor didactice ale Școlii Primare „Casa
Montessori” la cursuri de specializare si perfectionare in pedagogia Montessori, la seminarii,
simpozioane, congrese, etc.
-organizarea in Școala Primara „Casa Montessori” de ateliere de formare a cadrelor didactice in
Comunicarea Nonviolenta;
-organizarea in Școala Primara „Casa Montessori” a unui curs de formare pentru predarea
religiei crestin-ortodoxe in Alternativa Montessori pentru a introduce si aceasta disciplina ca arie
curriculara integrata in activitatea independenta a elevilor.

-

-

-

În prezent:
mai există un singur cadru didactic în curs de calificare la Facultatea de Științe
Pedagogice, care absolvă în acest an.
Șase dintre cei șapte profesori Montessori au absolvit specializări Montessori, finanțate
de școala noastră, iar al șaptelea este în curs de finalizare în această primăvară a
specializării. În februarie 2017 a început cursul de specializare pentru învățământul
primar de la Montessori Institute Praga un cadru didactic angajat în prezent ca asistent
Montessori, pentru a absolvi în 2019 când se va constitui o nouă clasă primar I.
Au fost organizate în școală vizite ale unor experți Montessori care au oferit consultanță
cadrelor didactice. De asemenea au fost organizate seminarii de pregătire psihologică a
cadrelor didactice: ”Cercul siguranței”, ateliere antibulling etc.
A fost încheiat și s-a derulat un parteneriat cu ACNV, în cadrul căruia au avut loc
seminarii de comunicare nonviolentă.
S-a desfășurat în școala noastră cursul de predare a religiei ortodoxe în stil Montessori
”Cateheza bunului păstor”, susținut de expertul Montessori Caterina Varkas. Au
participat toți profesorii Montessori și profesorul de religie al școlii, precum și o parte
dintre asistenții Montessori.

Pentru etapa 2017-2022 vor continua:
- susținerea financiara si facilitarea participarii cadrelor didactice ale Școlii Primare „Casa
Montessori” la cursuri de perfectionare in pedagogia Montessori, la seminarii, simpozioane,
congrese, etc.

35

Şcoala Primară “Casa Montessori”
Bd. Iuliu Maniu, nr. 6, sector 6, Bucureşti
Tel: 0372 149 151, Fax: 0372 870 413
Email: contact@casamontessori.ro
www.casamontessori.ro

- prelungirea parteneriatului cu ACNV și organizarea în Școala Primara „Casa Montessori” de
ateliere de formare a cadrelor didactice in Comunicarea Nonviolenta;
- continuarea vizitelor de consultanță ale experților internaționali Montessori
- continuarea seminariilor de pregătire psihopedagogică a cadrelor didactice și asistenților
Montessori
- încurajarea și sprijinirea cadrelor didactice în perfecționarea prin dobândirea definitivării în
învățământ și a gradelor didactice.

Modalitati de formare/dezvoltare a personalului didactic auxiliar si nedidactic
Strategia de formare/dezvoltare a personalului nedidactic a Școlii Primare “Casa
Montessori” include participarea personalului didactic auxiliar si nedidactic la cursurile de
formare si perfectionare organizate de Casa Corpului Didactic din București si participarea la
atelierele de formare in Comunicarea Nonviolenta organizate in Școala.
Tot personalul nedidactic de îngrijire, care are contact cu copiii sau lucrează pentru
prepararea sau servirea hranei acestora va urma sistematic, la intervale de maxim trei ani, cursuri
de igienă, conform legii.

Ținte strategice
1. Dezvoltarea şi eficientizarea activităţii manageriale și a culturii organizaționale
Școala primară ”Casa Montessori” își va consolida întreg ansamblul de mecanisme si
proceduri de functionare, pentru un management eficient care implică o coordonare a activităţii
tuturor departamentelor, libera circulaţie a informaţiei, o buna relaţionare cu factorii de decizie
şi cei de îndrumare şi control la nivel local şi naţional, o clară politică de personal şi de formare
profesională continuă, administrarea eficientă a resurselor umane şi materiale, creşterea
permanentă a indicilor de calitate şi responsabilizarea tuturor factorilor implicaţi.
2. Implementarea curriculumului Montessori și perfecționare cadrelor didactice în
sistemul alternativei Montessori
Avand in vedere faptul că curriculumul național Montessori, aprobat prin ordinul 6142
din 01.11.2011 trebuie adaptat unității de învățământ precum și lipsa unui cadru legislativ
specific Alternativei Montessori în țara noastră, echipa managerială și educațională a Școlii
Primare ”Casa Montessori” va avea de adaptat la reglementările din țara noastră unele aspecte
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legate de aplicarea acestei metode educaționale in procesul didactic, în ceea ce privește
planificarea și evaluarea activității didactice, înregistrarea rezultatelor învățării, conceperea și
realizarea materialelor didactice specifice, adaptarea disciplinelor cu alți profesori la specificul
alternativei Montessori, etc.

3. Eficientizarea sistemelor de asigurare a calității
In vederea îmbunătățirii continue a calității educației, Școala Primară “Casa Montessori”
va continua implementarea sistemului de asigurare a calității care asigură pe parcursul anilor
urmatori cadrul necesar unui învățământ de calitate din punct de vedere al standardelor ARACIP
si al standardelor Montessori (AMI).
4. Formarea continuă a personalului de conducere, a cadrelor didactice și a personalului
auxiliar si nedidactic
Aplicarea pedagogiei Montessori in unitățile de învățământ din România este foarte redusa.
Din aceasta cauza si numarul de cadre didactice specializate este foarte mic. Pentru a se putea
dezvolta, Școala Primară ”Casa Montessori” va avea o politica de formare a personalului
didactic în:
 Alternativa Montessori prin cursuri de perfecționare în țară și în strainătate, schimburi
de experiență, cursuri de formare continua a personalului didactic, didactic auxiliar si
nedidactic.
 Comunicarea Nonviolenta la cursuri si ateliere, etc.
 Competențe de management al grupului de copii, noțiuni de psihologia copilului.
 Religia Ortodoxă.
5. Asigurarea resurselor materiale şi financiare
În alternativa Montessori elevii lucrează cu un numar mare de materiale educaționale
specifice, din care o parte se pot achiziționa de la firme specializate, iar o alta parte trebuiesc
realizate de cadrele didactice pentru fiecare arie curriculară.
Având în vedere ca este o școală privată, pentru o bună funcționare, Școala Primară
“Casa Montessori” va avea o politică financiară de utilizare cu maximă eficiență a resurselor și
de atragere de fonduri prin donații și sponsorizări, pentru a putea asigura resursele necesare unui
proces didactic de calitate.
6. Dezvoltarea dimensiunii europene și a relaţiei şcolii cu comunitatea
Este necesară menținerea parteneriatelor existente și continuarea proiectelor în derulare,
dar și realizarea de parteneriate cu:
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părinții, pentru o implicare activă a acestora în activitățile școlii si pentru a transmite
principii si valori comune in favoarea dezvoltarii armonioase a copiilor din Școala
alte instituţii pentru programe educative şi activităţi şcolare şi extraşcolare,

si promovarea unei politici de colaborare cu autorităţile administrative, organizaţii
neguvernamentale, asociatii si unități de învățământ Montessori in cadrul procesului de
dezvoltare a instituţiei.
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