“Să presupunem ca v-aș spune că a fost odată o
planetă fără școli și fără profesori, unde studiul ar fi o
noțiune necunoscută, dar în care totuși locuitorii, care
nu ar face altceva decît să trăiască și să se plimbe, au
ajuns să știe toate lucrurile și să le asimileze ca și cum
le-ar fi învățat; ați crede că romantez? Ei bine, acest
lucru, deși pare fantezist, este real. Este modul de a
învăța al copiilor. Este drumul pe care ei îl urmează.
Învață totul fără să știe că învață și făcând lucrurile
pas cu pas, trec de la inconștient la conștient, mergînd
întotdeauna pe calea bucuriei și a dragostei.”
(Dr. Maria Montessori).
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Viziunea şcolii noastre
Conceptul de educaţie axată pe grija pentru fiinţa vie este centrul in
jurul caruia se construieste toata activitatea scolii noastre.
In centrul activitatii nu ar trebuie sa fie un plan de învăţământ sau un orar
ci faptul ca educaţia trebuie să se conformeze faptelor vieţii umane.
Copilul este cel care absoarbe material din lumea înconjurătoare; el e cel
care îl frământă şi îl transformă în omul viitor.
A recunoaşte această măreaţă operă a copilului nu înseamnă a diminua
autoritatea părinţilor si profesorilor. Îndată ce se pot convinge că nu ei sunt
constructorii, că ei acţionează doar ca nişte colaboratori la procesul de construire,
părinţii si profesorii devin mult mai capabili să-şi îndeplinească obligaţiile reale; şi
astfel, în lumina unei viziuni mai largi, ajutorul lor devine cu adevărat preţios.
Copilul poate construi bine doar dacă acest ajutor este dat într-un
mod corespunzător.
“Aceasta este educaţia înţeleasă ca un ajutor dat vieţii; o educaţie de la naştere
care întreţine o revoluţie paşnică şi îi uneşte pe toţi într-un scop comun,
atrăgându-i către un centru unic. Mame, taţi, politicieni,educatori: toţi trebuie să
se asocieze în respectarea şi ajutorarea aceastei delicate munci de formare pe
care copilaşul o desfăşoară în străfundurile unei taine psihice, sub supravegherea
unei călăuze interioare.”Maria Montessori
Adevărata natură a omului se arată în capacitatea lui de dezvoltare
liberă,a cărui măreţie devine vizibilă imediat ce presiunea încetează să se
exercite asupra minţii lui, să-i limiteze munca interioară şi să-i apese
spiritul.

Misiunea şcolii noastre
Misiunea scolii noastre este promovarea educaţiei ca un ajutor dat vieţii.
Misiunea scolii noastre este sa fim ajutor pentru munca constructivă pe
care sufletul uman este chemat să o facă şi să o ducă la realizare.
Misiunea scolii noastre este sa descoperim si sa sustinem imensele
potenţialităţi cu care sunt înzestraţi copiii.
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CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ
Cultura organizațională este caracterizată printr-un ethos
profesional înalt.
Valorile pe care scoala noastra doreste sa le promoveze atat in
randul profesorilor cat si al elevilor si parintilor sunt:
 respectul pentru fiinta umana
 libertatea
 cooperarea
 responsabilitatea pentru propriile actiuni
Școala noastră are în centrul activității – copilul. Echipa scolii isi
desfasoara activitatea tinand cont de faptul ca:
Educaţia nu este ceva făcut de profesor.
Educatia este un proces natural care se dezvoltă spontan în fiinţa
umană.
Educatia nu este însuşită prin ascultarea vorbelor, ci în virtutea
experienţelor prin care copilul acţionează asupra mediului
său.
Sarcina profesorului nu este să vorbească, ci să pregătească şi să
aranjeze o serie de motive pentru activitate culturală într-un mediu
special organizat pentru copil.
Toate acțiunile întreprinse trebuie să reflecte acest lucru.
Climatul şcolar este caracterizat prin dinamism şi oferă
satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de
respect şi de sprijin reciproc.
Conducerea
şcolii
este
deschisă
şi
ascultă
sugestiile
profesorilor,ale parintilor si ale elevilor, face aprecieri frecvente şi
sincere la adresa acestora, le respectă competenţele, le oferă o largă
autonomie, îi sprijină şi evită un control strict birocratic.
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Nivel gimnazial
Adolescenta este o perioada a unei mari vulnerabilitati.Ca in
stadiul incipient al copilariei, adolescenta este o perioada a construirii
de sine.

Scopul acestui plan de dezvoltare este “valorizarea
personalitatii” adolescentului.
“Intreaga viata a adolescentului ar trebui organizata astfel incat sa-i
permita acestuia ca, atunci cand vine timpul, sa-si faca o intrare
triumfala in viata sociala, nu sa intre in ea vlaguit, izolat sau umilit, ci
cu capul sus, sigur de sine.”
Maria Montessori
Provocarea acestui plan de dezvoltare este sa concepem un plan
de educatie care sa combine studiul intelectual si descoperirea cu
situatiile din viata reala-atat din natura cat si din societate.
Programul scolii noastre, la acest nivel de varsta, se desfasoara in
intervalul orar 8.00-15.00 si este orientat astfel:
1. Pregatirea examenului national –Limba romana si Matematica
Programul saptamanal cuprinde 4 ore de Limba romana si 4 ore de matematica la
clasele a V-a si a VI-a , 6 ore de Limba romana si 6 ore de matematica la clasele a VIIa si a VIII-a.La aceste doua materii copiii vor avea teme.
2. Stiinte si cultura generala ( fizica/chimie, biologie, istorie, geografie)
Scoala noastra isi propune sa abordeze aceste materii intr-un mod bazat cu
preponderenta pe cercetare.Copiii isi vor putea alege proiecte de interes pentru ei ,pe
care le vor realiza cu ajutorul profesorilor in timpul orelor de curs si apoi le vor
prezenta colegilor.Pot alege sa lucreze singuri sau in echipa, pot alege modalitatea de
prezentare.
3. Utilizarea computerului- 2 ore/saptamana
Fiecare elev de gimnaziu detine propriul laptop , care este folosit la realizarea
proiectelor in timpul activitatilor de stiinte sau de cultura generala, sau sub indrumarea
profesorului de informatica si TIC la orele special destinate acestei discipline.
4. Limbi straine- engleza 4 ore/saptamana ( metoda Cambridge) si franceza 2
ore/saptamana.
Copiii care doresc sa participe la examenul Cambridge –engleza sau Delf-franceza pot
face acest lucru, profesorii asigurandu-le pregatirea necesara.
5. Sportul - 1 ora de inot/saptamana si 1 ora un sport ales ( in functie de interesul
manifestat si de oferta existenta)
4

6. Lectura- programul saptamanal cuprinde Clubul de lectura organizat de profesoara de
Limba romana.
7. Autoadministrarea spatiului ,prepararea hranei, munca pentru comunitate.
Elevii si profesorii sunt responsabili de administrarea spatiului scolii.Tinerii au nevoie
sa fie implicati in activitati reale , au nevoie sa dezvolte grija pentru mediul in care
traiesc, sa aprecieze munca lor si a altora.Munca este foarte importanta pentru
dezvoltarea simtului civic, pentru a deveni membri responsabili ai comunitatii.Scoala
noastra are un program special care pune munca in centrul activitatilor sale.
Acest program cuprinde:
- Pregatirea pranzului
- Intretinerea spatiului scolii
- Realizarea de obiecte care vor fi vandute de catre copii cu anumite ocazii
organizate de scoala.Copiii vor invata sa calculeze costurile necesare productiei,
profitul obtinut, sa gaseasca modul cel mai potrivit pentru a folosi banii.
- 1 intalnire/saptamana a comunitatii scolare ( elevi si profesori diriginti) in care se
dicuta problemele curente aparute in administrarea scolii.
8. Programul de dezvoltare si exprimare emotionala
- Artele-atelier special dedicat pentru desen, pictura, modelaj .
– 1 intalnire/saptamana dedicata intelegerii propriei persoane cat si a relatiilor
interpersonale.Acest program cuprinde activitati cu psihologul,practica yoga, prin care
dorim sa crestem coeziunea grupului de elevi, sa dezvoltam empatia , sa ii ajutam pe
copii sa se cunoasca mai bine si sa stapaneasca emotiile la care vor fi nevoiti sa faca
fata in aceasta perioada.

Contributia lunara
Contributia lunara
1200 lei
Reduceri:
- 30%- frati (pentru
taxa cea mai mica)
-10%- copiii care au
frecventat gradinita
Piticot cel putin 3 ani
fara intrerupere
Reducerile nu se
cumuleaza
Pranz

Tipul contributiei
scolarizare

Observatii
Se plateste lunar pt. 10 luni ale anului
Nu include rechizite sau auxiliare
Nu include taxa de masa care va fi
achitata separate.

20 lei * nr de zile
frecventate

Taxa de masa poate fi modificata in
functie de evolutia preturilor

Sediul scolii(nivel gimnazial) este situat pe Bd. Otelarilor nr 25, Bl D9E
Telefon : 0236415305/0742045163
Mail:office@piticot.org.ro/secretariat@piticot.org.ro
Web:www.piticot.org.ro

Nivel gimnazial(autorizare 12.11.2015)
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