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OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

programul la zi



Transylvania International School este o școală acreditată de
către National Council for Private School Accreditation și ISEI
(SUA), cu predare în limba engleză și un curriculum
internațional adaptat celui național. 

Numărul mic de elevi în clase (maximum 15 elevi într-o
clasă), metodele pedagogice care sunt centrate pe specificul
fiecărui elev, evaluarea diferențiată și confidențială, învățarea
prin descoperire, educația pentru sănătate, accentul pe
dezvoltarea caracterului, accesul la consiliere vocațională,
alternative de program prelungit și alte oportunități fac din
Transylvania International School o carte de vizită în ceea ce
privește educația alternativă, influențată de cele mai
performante sisteme de educație din lume.

Primul pas, spre viitorul copilului tău



universul
tis

privire de ansamblu



PRIVIRE DE ANSAMBLU

Transylvania International School
propune o educație preuniversitară ce
are la bază o filosofie holistică a
educației. Aceasta implică standarde
academice înalte, care să-i
pregătească pe elevi pentru cele mai
bune licee și universități din România ori
din lume, asistarea lor în dezvoltarea
intelectuală, personală, socială,
emoțională, fizică și spirituală, precum și
atenția acordată unui stil de viață
sănătos și echilibrat. TIS își dorește să îi
sprijine pe elevi în formarea spiritului
critic, în alimentarea curiozității și
stimularea creativității, așa încât aceștia
să contribuie, pe întregul parcurs al vieții,
la binele oamenilor și al societății, în
spiritul valorilor creștine.

Misiune

crearea unui context internațional de
învățare, adaptat cultural și
individualizat, având o acreditare și
standarde educaționale internaționale
(Common Core State Standards, ISEI
Standards), adaptate Curriculum-ului
Național;
o perspectivă a unei educații
complete, care să cuprindă partea
mintală-intelectuală, partea fizică și
tehno-practică, precum și cea
emoțională și spirituală.

Transylvania International School își
propune să aducă familiilor din Brașov o
alternativă educațională. Aceasta implică:

Viziune



crearea unui mediu necompetitiv, centrat pe elev și pe nevoile sale specifice;
încurajarea libertății de exprimare și a gândirii critice;
consiliere vocațională;
evaluare confidențială și personalizată;
educație pentru sănătate;
abilități pentru viață;
respect pentru mediul înconjurător;
mediu armonios de învățare, cu un număr mic de elevi în clasă;
responsabilitate față de moștenirea culturală, dublată de o deschidere
multiculturală;
cultivarea valorilor creștine.

Transylvania International School inițiază o călătorie spre excelență, bazată pe o
educație pentru valori, care presupune:

Valori

PRIVIRE DE ANSAMBLU



componentele
curriculei



Transylvania International School își orientează procesul educațional după un
curriculum integrat, trandisciplinar și internațional. Acesta este bazat, din punctul
de vedere al conținutului didactic, pe standardele academice stipulate de către
comisiile acreditatoare (NCPSA & ISEI) – Common Core Standards & ISEI
Standards, adaptate Curriculum-ului Național.

Curriculum-ul pentru activitățile educaționale de nivel preșcolar are o linie de
predare bilingvă română-engleză, bazată pe Curriculum-ul Național, Common
Core State Standards, ISEI Standards și o pedagogie axată pe o filosofie holistică
a educației creștine.

PLANUL EDUCAȚIONAL
DE INTEGRARE



Filosofia, pedagogia, metodologia și instrumetele de lucru sunt componentele
care completează, într-un echilibru perfect, curricula pe care o implementăm în
fiecare zi la Transylvania International School.

Programele afterschool, echilibrul academic între EQ și SQ și dezvoltarea
caracterului sunt completate în permanență de învățarea prin descoperire și
conceptul de ”acceleration”, dezvoltate în clase de studiu de maximum 15 elevi.
Credem în evaluarea individualizată și particularizată, pentru că micuții noștri
sunt unici!

PLANUL EDUCAȚIONAL
DE INTEGRARE



Curriculum-ul pentru ciclul primar și pentru cel gimnazial poate aborda
următoarele domenii ale cunoașterii:

Limbă și comunicare/ Language Arts (Limba română, limbi moderne)
Matematică/ Math
Științe și tehnologie/ Science & Technology (Biologie/ Biology, Chimie/
Chemistry, Fizică/ Physics, IT etc.)
Social Studies/ Studii sociale (Istorie/ History, Geografie/ Geography, Religie/
Religion etc.)
Arta imaginii/ Fine Arts
Eduație fizică/ Physical Education
Studiul Bibliei/ Bible Study
Abilități pentru viață. Life skills
Dezvoltarea caracterului/ Character development

PLANUL EDUCAȚIONAL
DE INTEGRARE



Pregătim și integrăm asimilarea limbii engleze încă de la grupa pregătitoare.
Astfel, elevii sunt introduși în sistemul de învățare a scrisului și cititului în limba
maternă, accentuând asimilarea vocabularului limbii engleze într-o manieră
progresivă, pentru ca la începerea școlii să ia cunostință cu fonetica limbii
engleze și să exploreze diverse aspecte lingvistice.

PREDARE 
ÎN LIMBA ENGLEZĂ



Acțiunile și comportamentele care determină caracterul și viața însăși sunt
determinate de valorile provenite din credințe. Noi, la TIS, consideram morala
creștină ca fiind rădăcina valorilor care determină succesul.

VALORI
CREȘTINE



filosofie.
pedagogie.
metodologie.



Experiența educațională TIS aduce cu sine o serie de metode care, în sistemele
educaționale din străinătate, au avut un impact major asupra dezvoltării
copiilor. Printre lucrurile ”altfel” pe care le oferim la TIS putem enumera câteva
dintre ele: conceptul de ”acceleration” – pentru copiii dotați, evaluare
particularizată și individuală, catalog online cu accesul părinților la fișa copilului,
sau dezvoltarea abilităților practice.



TIS încurajează gândirea critică, iar copiii noștri participă la cursuri de retorică
sau public speaking, totodată dezvoltânu-și și latura artistică prin ateliere de
creație și muzică.

MINTE



Privim sănătatea ca pe o valoare primară, care precede chiar și formarea
profesională. De aceea alocăm un număr suficient de ore pentru recreere în
natură sau activități sportive.

TRUP



Scopul ultim, dar nu cel din urmă, al educației este fericirea. Fericirea este o
atitudine, o emoție, o trăire care completează perfect cercul holistic al
experienței noastre educaționale.

SUFLET



lumea
tis



Abordarea TIS este una complexă, privind excelența în educație și formarea
viitorilor lideri. Astfel, în lumea pe care încercăm să o creăm, le oferim copiilor un
echilibru în dezvoltarea curriculei, a numărului de ore de studiu și a timpului de
recreere.



Ne dorim ca un număr cât mai mare de oameni să înțeleagă filosofia care a
stat la baza creării proiectului educațional Transylvania International School,
printr-o serie de articole și interviuri cu fondatorii acestui proiect.

TIS
EDUCATION



Ne dorim să facem echipă alături de voi, parinții acestor copii minunați. De
aceea am gândit o serie de workshop-uri și proiecte care ne vor ajuta să
înțelegem mai bine reacțiile pe care copiii noștri le pot avea într-o anumită
situație.

TIS
PARENTS



Vrem să continuăm să ne apropiem și de școli internaționale, cu studenții
cărora elevii noștri să facă schimb de păreri și opinii legate de experiența lor
educațională. Împreună suntem mai puternici!

TIS
PARTNERS



Fie că vor scrie povești, nuvele sau chiar cărți despre copilărie sau copii, micii
noștri scriitori ne vor ajuta pe noi să înțelegem gândurile și viziunea lor despre
lume și despre oamenii din jurul lor. Citește despre lumea copilului tău!

TIS
LIVING BOOKS



Vrem să îi învățăm pe copiii noștri despre oamenii sărmani, despre ce înseamnă
să nu ai un acoperiș deasupra capului, și de asemenea, cum putem ajuta
societatea chiar și prin micile lucruri pe care le putem oferi.

TIS
CARES



Suntem privilegiați să ne putem desfășura orele într-un mediu academic, dar
totodată înconjurat de natură, de aceea vrem să continuăm în a le arăta și a-I
învăța pe copiii noștri despre minunile de care suntem înconjurați zi de zi.

TIS
NATURE



Vom continua să îi susținem în dezvoltarea proceselor și abilităților
argumentative, explicându-le cum ar trebui să acționeze sau să re-acționeze în
situații practice pentru că, în primul rând, educația este despre viață.

TIS
LIFE SKILLS



Vrem ca lumea înconjurătoare să fie explicate și înțeleasă de către elevii noștri,
de aceea vom aduce în cadrul atelierelor noastre experți din diferite ramuri ale
științei, care să le prezinte cum funcționează Universul în care trăim.

TIS
SCIENCE



Nu doar că încurajăm libertatea în exprimare, dar totodată ne ghidăm copiii să
îmbrățișeze arta vorbitului în public, ghidându-I în alegerea cuvintelor potrivite,
care pot schimba opinii și pot aduce oamenii împreună.

TIS
SPEAKERS



Vrem să le oferim elevilor noștri posibilitatea de a învăța să cânte fie cu vocea,
fie la un instrument musical. Astfel, am încheiat un parteneriat cu dirijorul unui
cor de copii care îi va învăța pe micuții noștri arta relevată prin muzică.

TIS
MUSIC



Vrem să construim ateliere de creație pe toată perioada vacanței de vară, care
ne vor ajuta pe toți să avem momente pline de veselie și să legăm prietenii de
care să ne aducem aminte cu plăcere toată viața.

TIS
SUMMER



Cum dormi într-un cort sau ce sentimente experimentezi atunci când stai în jurul
unui foc de tabară sunt doar două din minunile pe care copiii trebuie să le
experimenteze în drumul lor spre maturitate. Experimentează Taberele TIS!

TIS
CAMPS



procedura 
de înscriere



Citește despre modul în care noi, echipa educațională TIS, ne raportăm la
procesul de educație. Citește despre curriculum-ul pe care îl abordăm și vezi
dacă se potrivește cu dorințele tale.

DOCUMENTEAZĂ-TE



Atât pe rețelele de socializare, cât și prin email, membrii echipei TIS sunt la
dispoziția ta, gata să îți răspundă la orice întrebare despre procesul educațional
din cadrul școlii noastre.

PUNE
ÎNTREBĂRI



Ești din ce în ce mai aproape! Adaugă datele copilului în  lista de așteptare .
După 15 ianuarie, un membru din echipa noastră te va contacta, pentru interviu.

LISTA DE 
AȘTEPTARE

https://forms.gle/zk8aiKKPBNaWzMff6
https://forms.gle/zk8aiKKPBNaWzMff6


Vrem să îl cunoaștem pe micuțul tău înainte de începerea cursurilor, să îi vedem
înclinațiile și dorințele, așa că abia așteptăm să ne întâlnim față în față!

INTERVIUL

https://forms.gle/zk8aiKKPBNaWzMff6


Vrem să avem o călătorie frumoasă pe acest drum, de aceea, ne dorim să
luăm cea mai bună decizie, iar copilul tău să aibă parte de o experiență de
excepție!

DECIZIA FINALĂ

https://forms.gle/zk8aiKKPBNaWzMff6


CALENDAR ÎNSCRIERI 
2022-2023


