
   

 

Școala și Grădinița Montessori  Tg. Mureș oferă: 

 

• Învățători și educatori cu pregătire Montessori Internațională – standard AMI; 

• Materiale didactice în întregime originale – Nienhuis Montessori (confecționate după schițele originale 

ale Mariei și Mario Montessori, care respectă toate normele cu maximă precizie); 

• Activități educaționale conform Curriculumului Internațional Montessori acceptat  de Ministerului 

Educației și materializate în PROGRAMA PREȘCOLARĂ ȘI ȘCOLARĂ MONTESSORI; 

• Profesor/asistent de profesor de limba engleză - permanent în clasă (nivel  3-6, 6-12 ani); 

• Profesor de sport (nivel  3-6, 6-12 ani); 

• Rapoarte de evaluare semestrială a copilului prezentate părinților în cadrul unor întâlniri cu caracter 

confidențial; 

• Zi dedicată întâlnirilor individuale cu părinții în baza unei programări în prealabil; 

• Psiholog în instituție pentru observarea copiilor, consilierea cadrelor didactice și a părinților; 

• Observări pertinente asupra dezvoltării fizice, psihice și comportamentale corecte din punct de vedere 

al vârstei cronologice a copilului și de asemenea, sugestii de calitate pentru o eventuală corectare a lor; 

• Seri Montessori pentru părinți (cu sau fără copii) pentru cunoașterea mai bună a clasei/grupei și/sau a 

Programei Montessori; 

• Masa  preparată după un meniu atent;  

• Ieșiri în grupuri mici de copii în afara școlii la muzeu, grădina zoologică, bibliotecă, etc. pentru 

proiectele inițiate în clasă și continuate în afară ei  (excursiile cu toată clasa se plătesc separat) în cazul 

școlarilor; 

• Ieșiri în grupuri mici și mari de copii în afara grădiniței la muzeu, grădina zoologică, bibliotecă, etc. 

(excursiile cu toată clasa se plătesc separat) în cazul preșcolarilor; 

• Activități extrașcolare între 16:00 și 18:00 (tarif separat); din cauza detaliilor organizatorice, se va opta 

pentru minim 3 luni consecutiv și se organizează cu minim 5 copii; 

• Activitățile extrașcolare pot fi: Dans, Șah, Gimnastică, Dezvoltare personală, Jocuri de societate, Înot, 

Tenis, Limba franceză, Limba germană, Atelier de gătit, Art & Craft, Instrument,  etc.; 

• Utilizarea computerelor, în cercetarea și realizarea proiectelor elevilor, se va face în etapa 9-12 ani 

(într-un număr limitat, unul care ține de internet, unul pentru scris și pentru elaborarea imaginilor 

multidimensionale). Acest aspect este susținut de faptul că în etapa 6-12 ani copiii se dezvoltă cel mai 

bine când mâinile manipulează direct materialele cu care lucrează. Totodată e important ca elevii să 

învețe să gândească, să citească și să scrie într-un mod organizat și abia apoi să înceapă utilizarea 

tehnologiei moderne. 

 

 

http://ami-global.org/
http://ami-global.org/


 

 

Taxe școlare valabile pentru anii 2019-2020 și 2020-2021 

  

 

Taxe ani școlar 2019-2020 

                        2020-2021 

Taxa înscriere 

nereturnabilă 

anuală 

Program 

 

Taxă 

săptămânală 

Taxă anuală 

Nivel Preșcolar – Mergători 

( Toddlers 1,5-3 ani) 

 

500 ron 

8-13 ( în perioada 

de acomodare) 

8-16 

250 ron  

 

14.300 ron 

Nivel Preșcolar – Casa Copiilor 

(Casa dei bambini 2,5-6 ani) 

 

500 ron 

8-13 ( în perioada 

de acomodare) 

8- 16 

250 ron  

 

14.300 ron 

Nivel Primar 

( Elementary 6-12 ani) 

 8-16  16.500 ron 

Taxă  rechizite ( nivel primar)*    300 euro 

Activități extrașcolare   16-18 Se va stabili în septembrie 

în funcție de activitatea 

aleasă 

* Taxa pentru rechizite este anuală, se plătește odată cu prima tranșă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


