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01. DESPRE NOI

Școala Româno-Britanică este o instituție de
învățământ primar, autorizată de MEC prin

Ordinul de Ministru 5864/2016, cu predarea
bilingvă, cu un model educațional propriu ce

respectă Standardele de Calitate elaborate
de către Cambridge School și Ministerul

Educației și Cercetării. 

Este un program powered by ARTI.ro,
transformat în prima franciză educațională

românească ce are în portofoliu 3 unități de
învățământ autorizate și încă 6 în curs de

dezvoltare în anii viitori.

Modelul educațional pe care l-am dezvoltat
funcționează ca sistem de educație integrată

ce pregătește elevii pentru meserii încă
neinventate și are ca misiune CREȘTEREA

DRAGOSTEI DE A ÎNVĂȚA.



De ce am dezvoltat această
platformă?

COVID19 a bulversat total sistemul educațional din

România, iar Școala Româno-Britanică a reușit să

pună la punct o școala virtuală care săă vină în

ajutorul profesorului cu planificări, materiale  pentru

offline și online, training și asistență.

Părinții elevilor din ciclul primar au nevoie de suport

în perioada următoare pentru a acompania micuțul,

în lipsa unei interacțiuni de tipul față în față, dar și ca

o cheie de control asupra nivelului de deprindere a

competențelor de bază după 7 luni departe de

școală.

Dezvoltarea unui conținut integrat cu peste 340 de

zile, aproximativ 1000 de lecții, ne-a motivat să ne

punem la dispoziția și altor cadre didactice și

colective de elevi și părinți a expertizei din ultimii 4

ani de aplicare a unui curriculum integrat pe 4

discipline în ciclul primar 



02. CONCEPT Părintele este cel care alege ritmul și nivelul

curricular al copilului, fiindu-i puse la

dispoziție toate resursele necesare.

ÎNVĂȚARE  GHIDATĂ  DE
PĂRINTE

Prezentările sunt instrumente de comunicare.

ÎNVĂȚARE  GHIDATĂ  DE
ȘCOALĂ

Prezentările sunt instrumente de comunicare.

EXTRACURRICULARE

Prezentările sunt instrumente de comunicare.

PLATFORMĂ  SUPORT



ÎNVĂȚAREA GHIDATĂ DE

PĂRINTE este dezvoltată de

la nivelul antepreșcolar până

la liceu.



Pentru fiecare nivel

educațional părintele are la

dispoziție o hartă a

competențelor urmărite, un

ghid pentru părinți, activități

propuse pentru fiecare

săptămână în parte și

recomandări de lecturi.



Timp de 34 de săptămâni,

părintele are la dispoziție

activități și îndrumar pentru

fiecare zi în parte și o

evaluare de conținut în

ultima zi.

Toate activitățile sunt

integrate pe 4 discipline și

bazate pe învățarea

contextuală și experiențială

care să crească dragostea de

a învăța a copilului.



ÎNVĂȚAREA GHIDATĂ DE

ȘCOALĂ presupune acces la

OnlineSchool, platforma de

educație virtuală a Școlii

Româno-Britanice, dezvoltată

pentru ciclul primar, cu user

name pentru învător și

pentru fiecare elev din clasă.

Totodată, fiecărui elev i se

asociază și contul pe

platformă pentru conținutul

din ÎNVĂȚAREA GHIDATĂ DE

PĂRINTE. 



OnlineSchool, platforma de

educație virtuală a Școlii

Româno-Britanice, dezvoltată

pentru ciclul primar, este una

completă ce permite

profesorului interacțiunea cu

elevul online, offline, atât în

mod sincron, cât și asincron,

având un manual de utilizare

propriu și training inclus. 

În platformă există deja

încarcate materiale adaptate

mediului online, dar

profesorul are și posibilitatea

să-și dezvolte evaluări

proprii, precum și să încarce

resurse, dacă își dorește.



Profesorul are acces, prin

ÎNVĂȚAREA GHIDATĂ DE

ȘCOALĂ, la un ghid metodic

pentru fiecare an în parte,

fiindu-i oferite toate

documentele de proiectare

didactică.



Totodată, profesorul are

acces la conținutul zilnic din

platforma de homeschooling:

prezentări PowerPoint care

să conducă lecția, fișe de

lucru integrate pe 4

discipline: Comunicare în

limba română, Matematică,

Dezvoltare personală și

Activități vizuale și abilități

practice. Fiecare săptămână

din cele 34 disponibile

înseamnă o unitate tematică.



EXTRACURRICULARE

EXISTĂ PESTE 84 DE OPȚIUNI

fie că există interes în domeniul

educației complementare, unde

abonații au acces la prețuri

preferențiale la cele mai bune

programe de enrichment din lume,

precum FasTracKids sau la programe

precum MBA Junior, Logiscool sau

cele frunizate de Instiutul Bancar

Român, fie că sunt interesați de

sănătate, sport, dezvoltare emoțională

și organizarea gândirii. 



03. CONȚINUT PROPUS 

ACCES LA PLATFORMA DE
HOMESCHOOLING PENTRU FIECARE
ELEV ȘI PENTRU PROFESOR CONT
GRATUIT, IMPLICIT TOATE FACILITĂȚILE
PLATFORMEI PREZENTATE MAI SUS

ACCES PLATFORMA ONLINESCHOOL ȘI
DEZVOLTARE CLASĂ VIRTUALĂ

GHID METODIC PENTRU FIECARE AN ÎN
PARTE

MATERIALE DIDACTICE ÎN FORMAT
DIGITAL PENTRU FIECARE ZI, TIMP DE 34
DE SĂPTĂMÂNI

EVALUĂRI INIȚIALE, FORMATIVE ȘI
SUMATIVE



GRUP
5 - 20 COPII

Plată lunară 20 euro/copil

Plată anuală 180 euro/copil

OFERTĂ ca urmare a participării

la WEBINAR - 120 euro/copil/an

GRUP 
21 - 40 COPII

Plată lunară 15 euro/copil

Plată anuală 150 euro/copil

OFERTĂ ca urmare a participării

la WEBINAR - 100 euro/copil/an

04. OFERTA



SĂ VĂ FIE DE FOLOS!

ÎMPREUNĂ CREȘTEM DRAGOSTEA DE

ÎNVĂȚĂTURĂ A COPIILOR!


