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Лінк на реєстрацію:
www.campusdimonaco.de/anmeldungschueler

Школа повного дня та
мультипрофесійна команда
Разом із вчителями у школі працюють соціальні педагоги,
психологи, арттерапевти й інші спеціалісти.
Вони не лише підтримують учнів у навчанні та особистіс
ному розвитку, але й допомагають у випадках виник
нення криз і конфліктних ситуацій.

Запрошуємо до нас
на наступний інформаційний вечір (також онлайн)!

Обирайте дату на нашому сайті!
Багатомовність
Залученість
Командний дух
Культурна освіта

Шкільне життя дітей складається з двох частин: шкільної
програми та післяобідньої програми (груп продовженого
дня), які інтегровані в школу повного дня з понеділка до
п’ятниці.

Міжнародна
школа Монтессорі
Мюнхен
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Початкова і середня школа
Методика «майстерня майбутнього»
Школа повного дня

Перспективи і потенціал

CAMPUS DI MONACO
Internationale Montessorischule München

Крім базових економічних, соціальних, технічних і юри
дичних знань школярі отримують інтенсивну професійну
орієнтацію. Вже з 5 класу діти знайомляться з різними
професіями на практичних заняттях, стажуваннях та про
фесійних семінарах.

Наші учні та учениці приїздять з різних куточків світу. Діти і
підлітки, які розмовляють різними мовами, вчаться разом.
Ми навчаємо дітей у змішаних класах:
12 | 34 | 56 | 78 | 9 | 10

Особистісний розвиток
Ми сприяємо розвитку ключових навичок, таких як креа
тивність, самостійність, прагнення до відкриттів, інновацій
ність.
Розвиток навичок у сфері культурних технологій і цифрових
медіа готує юних учнів до майбутніх викликів. Багатопро
фільна команда школи розробляє індивідуальні плани на
вчання та підтримки.

Культурна освіта
Культурна освіта ¬– музика, мистецтво, театр і танці – є важ
ливою складовою нашої повсякденної шкільної й позаш
кілької діяльності, оскільки сприяє цілісному навчанню і
творчому невербальному самовираженню.

Різноманітність
Найважливішими складовими виховання є космополітизм,
демократія і толерантність.
Школа хоче, щоб її учні та учениці могли мирно жити та
співпрацювати у різноманітному суспільстві. Для нас різно
манітність означає збагачення!
Виконання соціальних завдань у школі та поза її межами, а
також у рамках спільних проєктів, заохочує учнів брати на
себе відповідальність та відстоювати інтереси інших.

Багатомовність
У нашій школі діти знайомляться з різними мовами вже в 1
класі. З 3 до 10 класу англійська мова посідає важливе
місце у щоденному розкладі. В рамках системи інтегрова
ного вивчення мови (CLIL) англійську використовують також
у викладанні біології, географії, мистецтва, музики, театру і
фізкультури.
Усі учні школи вивчають як мінімум дві іноземні мови. Крім
англійської в 7 класі на вибір пропонуються французька або
іспанська. В якості альтернативи школярі беруть участь у
факультативі з мови та письма. Нові учні, які іммігрують з
інших країн, отримують додаткову підтримку з вивчення ні
мецької мови як другої іноземної (DaZ) і загальноосвітні
уроки з предметів з врахуванням рівня володіння мовою.
Зокрема, така підтримка включає мовну практику з німець
комовними учнями школи.

Державні атестати про закінчення 9 і 10 класів школи
(Quali, Mittlerer Schulabschluss) та нашої партнерскої
школи Montessori Fachoberschule (Abitur) відкривають
перед нашими учнями широкі академічні і професійні
перспективи.
Методика «майстерні майбутнього» не лише допомагає
старшокласникам успішно підготуватися до іспитів і отри
мати атестат, але й сприяє успішному навчанню при пе
реході від школи до роботи або до подальшого рівня
освіти.

