Filosofia Educațională a Transylvania International School
Programul Distance Learning
TIS Guest Student - Homeschooling and Beyond
1. Misiune
1.1.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.
2. Viziune
2.1.Transylvania International School din Brașov este o școală acreditată în SUA
(National Council for Private School Accreditation), având cursuri pentru grădiniță,
ciclul primar și gimnaziu (clasele 5-6), continuând cu celelalte niveluri de studiu în
următorii ani. Începând din anul școlar 2020-2021, Transylvania International School a
inițiat proiectul TIS Guest Student – Homeschooling and Beyond, devenind o
școală-umbrelă pentru familiile din România și din Europa care vor să adopte o
filosofie holistică a educației la ele acasă.
2.2. Transylvania International School promovează o filosofie holistică a educației
din perspectivă creștină. Este un mediu în care:
a. se respectă ritmul propriu al elevului (școală pilot în domeniul învățării
accelerate, mentorat, consiliere și orientare într-un cadru universal de
învățare, învățare neconcurențială ș.a.);
b. se cultivă dragostea față de natură și semeni (mini zoo, livadă, spațiu verde,
parcele pentru plantat, proiecte sociale, tabere ș.a.);
c. se pune accent pe dezvoltarea fizică (se practică sporturi, se organizează
activități practice pentru viață etc.);
d. se încurajează dezvoltarea inteligenței emoționale;
e. se promovează valorile creștine - înțelegerea că un copil este un dar prețios de
la Dumnezeu, unic și irepetabil, înzestrat cu talente și abilități specifice, cu un
ritm propriu de învățare și oportunități unice de a fi de folos semenilor săi;
f. se desfășoară activități educaționale în grupe mici de studiu;

g. se cultivă latura artistică (cerc literar, revista școlii, artă dramatică, muzică
vocală și instrumentală);
h. se organizează activități de tip STEM încă de timpuriu, în ciclul primar;
i. se consolidează un demers comunitar, în care familiile, profesorii și copiii fac parte
dintr-o comunitate a educației complete.
3. Programul Distance Learning - Homeschooling and Beyond
3.1. Programul TIS Guest Student - Homeschooling and Beyond este o
prelungire a filosofiei noastre educaționale. Înscrierea în acest program înseamnă
posibilitatea de a face parte din cultura organizațională a Transylvania International
School și de a primi recunoaștere legală sub egida școlii.
3.2. Programul de învățământ la distanță constă în oportunitatea oferită de către
Transylvania International School familiilor din România și din întreaga Europă de a
studia acasă conform standardelor academice ale Common Core State Standards
(SUA) și/ sau ale programelor românești (Curriculum Național - RO) în spiritul
filosofiei holistice a educației promovate de către Transylvania International School.
3.3. Pe lângă cadrul legal – școală-umbrelă sub egida NCPSA din SUA, Transylvania
International School le oferă o comunitate vizibilă copiilor care fac homeschooling.
Aceștia pot participa la toate activitățile extrașcolare (tabere, excursii, programe
artistice, ateliere, pen pals, co-ops etc.) și pot menține legătura cu elevii, mentorii de
la TIS și alte familii de homeschooleri.
3.4. Modalitatea de abordare a programului academic de studiu la distanță este cea
bazată pe standarde academice, și nu pe curriculum, cu necesitate. În acest fel,
pornind de la standardele academice Common Core State Standards sau programele
din cadrul Curriculum-ului Național, familiile au libertatea de a-și organiza propriul
curriculum după cum doresc, să aleagă materialele educaționale potrivite parcursului
lor educațional, având ca reper standardele academice și posibilitatea de a naviga
după dorință în explorarea lor.
3.5. Transylvania International School îi oferă familiei libertatea de a-și alege
materialele de studiu, pe baza standardelor academice anunțate, dar le oferă
consiliere și suport celor care le necesită în alegerea curriculei adecvate sau a
materialelor educaționale. Disciplinele de studiu vor fi comunicate în planul
educațional atașat dosarului de școlarizare și se vor orienta, în funcție de nivelul de
studiu/ clasă, după următoarele domenii ale cunoașterii:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Limba si comunicare/ Language Arts
Limbi moderne/ Foreign Languages
Matematică/ Math
Științe și tehnologie/ Science & Technology
Om și societate /Social Studies (Istorie, Geografie, Religie, Educație Civică,
Dezvoltare personală etc.)
Arte plastice și muzică/ Fine Arts
Educație fizică/ PE
Abilități pentru viață/ Life skills
Studii vocaționale/ Vocational Studies
Studiul Bibliei/ Bible Study

3.5. Transylvania International School pune la dispoziția familiilor trei tipuri de parcurs
academic:
a. studiu în limba română, conform programelor românești (la care se pot
adăuga materiale din alte sisteme educaționale), în ritmul propriu și cu
materiale educaționale la alegere
b. studiu în limba engleză, conform Common Core State Standards (la care se
pot adăuga materiale din alte sisteme educaționale), în ritmul propriu și cu
materiale educaționale la alegere
c. blended learning (mai multe limbi de studiu, dar una principală, în vederea
pregătirii pentru examene – Bacalaureat ori SAT).
3.6. Transylvania International School va oferi consiliere în vederea pregătirii pentru
examenul SAT (fiind în demersuri pentru a deveni centru de testare SAT), de
asemenea și posibilitatea de transfer la școala fizică din Brașov, în anii terminali (clasa
a VIII-a, clasa a XII-a), așa încât să se poată susține examenele naționale (transferul
în anii terminali va putea fi realizat odată ce vom avea cursuri la clasele respective, în
viitorul apropiat).
3.7. Elevii înscriși în programul de învățământ la distanță în cadrul Transylvania
International School vor beneficia de o diplomă de studii emisă de către școală și vor
putea participa la examenele SAT, la terminarea liceului.
3.8. Lunar, elevii din ciclul primar, iar o dată la două luni cei din ciclul gimnazial vor
trimite la adresa de corespondență a școlii o fișă de monitorizare a activității.
Evaluarea activității didactice are loc semestrial și este realizată de către specialiști în
domeniul educației sub egida Transylvania International School. Aceasta va fi atât
formală, cât și informală. Copiii vor avea ocazia să prezinte proiectele lor, să
interacționeze cu profesorii și elevii TIS (dacă doresc) și să primească un feed-back
cu privire la activitatea lor – conform graficului de monitorizare. La finalul anului
școlar, pe baza acestor motorizări/evaluări formale și informale, se va elabora un
School Report, emis de către Transylvania International School, un document similar
Foii matricole, ce conține semnătura legală a instituției, antet, calificative/ note la
disciplinele studiate și o caracterizare a elevului.
4. Metodologia de înscriere
4.1. Pentru anul școlar 2021-2022, înscrierile se vor face pentru următoarele grupe
de studiu: clasa pregătitoare - clasa a șasea.
4.2. Etapele de înscriere sunt următoarele:
a. formularea intenției de înscriere la adresa contact.tischool@gmail.com
b. completarea formularului - interviu; răspunsurile din acest formular vor fi
analizate de către comisia de admitere a Transylvania International School programul Distance Learning și, după caz, se vor solicita informații
suplimentare
c. primirea unui email de confirmare a admiterii
d. completarea dosarului de școlarizare, pus la dispoziție de către Transylvania
International School după confirmarea admiterii
e. elaborarea planului de studiu

f. includerea fiecărei familii în calendarul monitorizărilor/ evaluărilor periodice
ale programului TIS Guest Student
4.3. La începutul anului școlar, reprezentanții Transylvania International School și
fiecare familie în parte vor analiza parcursul educațional care se potrivește fiecărui
elev– planul cadru al disciplinelor de studiu, planificarea conținuturilor, programul
orientativ/ orarul.
4.4. Perioada anului școlar 2021-2022 în cadrul programului TIS Guest Student este 1
septembrie 2021 - 30 iunie 2022.
4.5. Perioada evaluărilor formale: finalul semestrului 1 - februarie, 2022; final de an
școlar - iunie, 2022.
4.6. Taxă anuală: 330 USD/ an/ copil (10% reducere al doilea copil, 20% reducere al
treilea copil, 30% reducere al patrulea copil, 40 % reducere al cincilea copil etc.). În
taxă sunt incluse consilierea educațională, monitorizarea activității, evaluările,
logistica și materialele educaționale din cadrul școlii (platforme educaționale
achiziționate și pe care le punem la dispoziție celor care studiază acasă, diverse
materiale electronice etc.), network al comunității Transylvania International School.
Nu există costuri suplimentare cu excepția participării la tabere, excursii și alte
evenimente externalizate procesului educațional.

