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CENTRUL EDUCAȚIONAL MONTESSORI LAND
”Education For Life”
OFERTĂ 2020-2021
Fondat în 2013, Centrul Educațional Montessori Land, este o instituție de învățământ particular, pentru
copii cu vârste de la 18 luni până la 6 ani, care funcționează conform principiilor pedagogiei Montessori. Anul acesta
sărbătorim al 7-lea an de Montessori Land, acest lucru conferindu-ne statutul de unul dintre cele mai experimentate
și stabile centre educaționale Montessori din București. Copiii își pot începe educația în mediul Infant de la vârsta
de 18 luni până la 3 ani și continuă în mediul 3-6 ani pe parcursul CEML. Când copilul este pregătit, în jurul vârstei
de 6 ani, acesta poate intra în clasa pregătitoare, în sistemul de învățământ public local.
Misiunea noastră este de a promova educația de tip Montessori la cel mai înalt nivel posibil, respectând fiecare
copil în parte și încurajându-l să se dezvolte în ritmul său propriu, cultivându-i dorința de cunoaștere și în afara
centrului. Unul dintre principiile de bază ale educației Montessori este de a forma copii independenți, care să fie
capabili să ia singuri decizii, toleranți, responsabili, precum și de a forma minți flexibile și creative care se adaptează
rapid la complexitățile societății actuale.

Cele două sedii CEML din Colentina (str. Podul Neagului nr. 23) și Barbu Văcărescu (str. Zambilelor nr. 88-92)
asigură cele mai bune condiții de desfășurare a procesului didactic, clădirile fiind prevăzute cu intrări separate
pentru fiecare sală de grupă. Sălile de grupă au asigurată lumină naturală și ventilație optimă. Fiecare sală de grupă
este prevăzută cu grup sanitar propriu, adaptat vârstei copiilor preșcolari. De asemenea, fiecare sediu beneficiază
de curte proprie, care constituie atât un loc de joacă pentru copii, cât și un spațiu în care copiii pot observa direct
plante, insecte și învață despre îngrijirea plantelor și a altor viețuitoare (ex: găină, iepuri). Curtea este special
amenajată pe diferite centre de învățare, astfel încât să putem extinde procesul de învățare al copiilor și în afara
claselor.

Capacitate 2020-2021:



Patru grupe pentru copiii cu vârste cuprinse între 1,5 – 3 ani (distribuite în ambele sedii)
Patru grupe pentru copiii cu vârste cuprinse între 3 – 6 ani (distribuite în ambele sedii)

Oferta Educațională:


Educatori cu pregătire certificată AMI pentru grupele 3-6 ani (sau în curs de certificare)



Educatori cu pregătire certificată AMI pentru grupele 0-3 ani (sau în curs de certificare)



Asistent Educatori cu pregătire certificată AMI pentru 0-3 ani



Asistent Educatori cu pregătire certificată AMI pentru 3-6 ani



Echipă educațională instruită în: Comunicare Nonviolentă cu Monica Reu, Parenting cu Otilia Mantelers, Emergency
First Response (curs de prim ajutor certificat internațional), ateliere de teorie și practică ale metodei Montessori
susținute de Patricia Wallner, Brainstormig Tour: Pedagogia Montessori cu Steven Hughes și Laura Flores Shaw,
Reumanizarea sistemului educațional prin cultivarea inteligenței relaționale cu Gaspar Gyorgy



Materiale didactice Montessori originale –Nienhuis Montessori (confecționate după schițele originale ale familiei
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Montessori, care respectă toate normele senzoriale, fiind de o maximă precizie -85 de ani testare în practică și
îmbunătățiri continue) și Alison’s Montessori, specifice fiecărei grupe de vârstă pentru fiecare arie curriculară
Montessori


Truse special destinate pedagogiei Montessori, realizate de cadrele didactice CEML



Materiale didactice tradiționale pentru tot parcursul anului și rechizitele necesare



Psiholog colaborator CEML pentru observarea copiilor și consilierea educatoarelor (prima ședință de observare a
activității copilului la clasă va fi suportată de CEML; părinții care doresc consiliere în urma observării
comportamentului copilului din partea psihologului pot beneficia de aceasta contra cost)



Perioada de observare la clasă pentru fiecare familie (pentru grupele 3-6 ani)



Întâlniri individuale între familie și CEML – minim 2 pe an educațional



Evaluare continuă și permanentă a copiilor în sistemul pedagogiei Montessori



Rapoarte săptămânale pe grupe de vârstă



Seri Montessori educative pentru părinți (cu teme variate: aplicarea metodei Montessori acasă, activități și materiale
Montessori pentru acasă, relația părinte-copil etc.) – vor avea tarif separat



Sesiuni cu părinții: Silent Journey (pentru copiii grupelor 3-6 ani)



O gamă variată de activități cu caracter recreativ, distractiv și instructiv-educativ, în aer liber, în cadrul programului
special Clubul de Vară (iulie-august)



Copii curioși, activi, creativi, implicați, responsabili, independenți și fericiți



Ateliere trimestriale cu părinții (Ziua Mamei, Ziua Tatălui)



Activități extracurriculare (vor avea un tarif separat)



Târguri tematice

Program educațional zilnic:
Sediul din Podul Neagului

– 08:00-18:30

Sediul din Barbu Văcărescu – 08:00-18:00
Programul zilnic Montessori este structurat astfel încât să respecte principiile de bază ale construirii unui mediu
specific abordării Montessori:


Adaptare blândă, în ritmul copilului



Abordare personalizată pentru fiecare copil în parte, în funcție de nevoile și interesele sale



Activități educaționale conform curriculumului Montessori internațional și aprobat în cadrul Ministerului Educației din
România



Programă educațională acoperită de cele 5 arii curriculare pentru grupele 3-6 ani (Viață Practică, Senzorial,
Matematică, Limbaj, Știință și cultură), programă care poate fi completată cu discipline complementare, la decizia
Montessori Land, în limita orelor prevăzute în programa cadru pe fiecare an de studiu



Zilnic 3 ore de lucru individual cu materialele Montessori pentru grupele 3-6 ani și 2 ore neîntrerupt pentru grupele
1,5-3 ani



Activități de grup (grupuri mici sau întregul colectiv) în cadrul cărora copiii pot învăța despre regulile de grație și
curtoazie, pot discuta despre emoții și sentimente (la grupele 3-6 ani) sau despre diferite situații din timpul activității
lor, pot primi informații în raport cu tema săptămânală, pot desfășura jocuri cu rol în dezvoltarea limbajului și a
cunoștințelor despre lumea ce ne înconjoară, pot citi povești sau enciclopedii, pot cânta sau dansa etc.



Activități în limba engleză zilnic pentru toate grupele
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Curriculum îmbogățit cu activități opționale disponibil în timpul de lucru de după-amiază: pian, robotică, arte plastice,
multisport, actorie, percuție, dans, ateliere de experimente și arte marțiale.
Mediu sigur și curat, pregătit pentru copii cu săli de clasă, băi special create pentru copiii preșcolari etc.
Loc de joacă în aer liber, adaptat activităților Montessori
2 ore timp zilnic petrecut în aer liber, pe orice timp de vreme
Acces la animale pentru responsabilizarea copiilor
Ateliere de gătit cu copiii
Meniu zilnic gătit proaspăt, ce conține ingrediente naturale, preparate de către furnizorul nostru de catering
specializat pe segmentul grădinițe
Venind și în întâmpinarea nevoilor părinților, oferim un program scurt, unul normal și unul prelungit

Oferta financiară 2020-2021:
Taxe valabile începând cu septembrie 2020:
Taxa pentru prima înscriere/rezervare a locului: 250 Euro


Se plătește la prima înscriere și este nereturnabilă

Taxa de materiale didactice şi consumabile: 150 Euro/an


Se plătește o dată pe an educațional și este nereturnabilă

Taxa de dotări clase şi curte: 50 Euro/an


Se plătește o dată pe an educațional și este nereturnabilă

Tipurile de program cu taxele aferente pentru sediul din Strada Podul Neagului:

Tipuri de program
2020-2021

Interval orar

Tarif lunar

Tarif anual

370 Euro

4440 Euro/an

450 Euro

5400 Euro/an

470 Euro

5640 Euro/an

495 Euro

5940 Euro/an

08:00 – 11:30 Grupa mică
Program scurt
08:00 – 12:00 Grupa mare
08:00 – 12:00 Grupa mică
Program scurt cu masă
08:00 – 13:00 Grupa mare

Program lung cu masă

08:00 – 16:30 Grupa mică
08:00 – 16:30 Grupa mare
08:00 – 18:00 Grupa mică

Program prelungit cu masă
08:00 – 18:00 Grupa mare
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Program extra

08:00 – 18:30

510 Euro

6120 Euro/an

Tipurile de program cu taxele aferente pentru sediul din Barbu Văcărescu:

Tipuri de program
2020-2021

Interval orar

Tarif lunar

Tarif anual

390 Euro

4680 Euro/an

470 Euro

5640 Euro/an

530 Euro

6360 Euro/an

580 Euro

6960 Euro/an

08:00 – 11:30 Grupa mică
Program scurt
08:00 – 12:00 Grupa mare
08:00 – 12:00 Grupa mică
Program scurt cu masă
08:00 – 13:00 Grupa mare

Program lung cu masă

08:00 – 16:30 Grupa mică
08:00 – 16:30 Grupa mare

Program prelungit cu masă

08:00 – 18:00 Grupa mică
08:00 – 18:00 Grupa mare

Mențiuni








Taxele includ toate punctele menționate la capitolul ”Oferta educațională”, pentru fiecare categorie de vârstă
Oferta este valabilă începând cu septembrie 2020.
Pentru plata tarifului anual într-o singură tranșă se acordă reducere de 5%, cu condiția ca taxa de școlarizare să fie
achitată integral în maxim 10 zile de la semnarea contractului, în caz contrar reducerea nu se aplică.
Pentru familiile cu doi sau mai mulți copii se aplică o reducere de 10% din taxa individuală pentru al doilea copil.
Taxele de înscriere și reînscriere nu sunt purtătoare de discount.
Scadența pentru plata lunară este dată de 1 (întâi) a lunii curente pentru taxa lunii următoare.
Pentru perioadele de vacanțe între septembrie 2020 și august 2021 contribuția lunară se achită integral.

Vă mulțumim pentru încrederea acordată și vă invităm să creștem armonios împreună!

Echipa CEML
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