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Școala  Gimnazială Maarif 

International School of Bucharest 

 

 

Școala Gimnazială Maarif International School of Bucharest este o instituție privată, cu sistem bilingv 

(engleză – română) care funcționează din anul școlar 2019-2020. 
Instituția este autorizată de Ministerul Educației pentru nivelul preșcolar (grădiniță), primar și  gimnazial.Școala 

face parte din Centrul de examinare Cambridge și este 

înregistrată ca Școală oficială Cambridge.  
 
 

 

 

Oferta educațională pentru anul 2020-2021 cuprinde sistemul traditional 

Curriculum românesc , de la grădiniță până la clasa a XI-a. 

În prezent, Școala Maarif din România dispune atât de laboratoare de 

informatică unde vom antrena rațiunea, de cursuri de programare și robotică, de dotări de ultimă tehnologie, de 

pregătire intensivă pentru limbi străine și de o bibliotecă vastă, menite să dezvolte aptitudinile umaniste. În plus, 

pentru a pune în practică programul de consiliere pedagogică și educațională, psihologul școlii va fi mereu 

aproape de elevii noștrii, oferind sprijin pentru facilitarea învățării. 

Obiectivul școlii noastre este acela de a oferi un serviciu educațional cu profesori de elită, în toate domeniile 

de studiu, de la învățământul preșcolar până la cel liceal.Profesorii noștrii sunt calificați să predea în ambele 

sisteme. 

Clasele de liceu vor fi pe nivel teoretic, specializarea științele-naturii, cu predare preponderent în limba 

engleză. 

 Misiunea noastră este aceea de a transmite un mesaj de empatie și  toleranță, precum 

și valori ale moralei și ale rațiunii ce nu cunosc granițe. Elevii Maarif sunt meniți să își 

cunoască și să își aprecieze latura culturală națională, dezvoltându-și, în același timp, o 

viziune globală. 

Școala Gimnazială Maarif international School Of Bucharest se  desfașoară pe o 
suprafață de  8433 m2 având următoarele dotări: 
-teren de fotbal 
-teren de baschet                                                        
-teren de tenis 
-laboratoare(fizica,chimie,biologie)  
-2 laboratoare de informatică cu 
40 de PC-uri. 
-cabinet medical 
-cantină-cu servire caterring 
-Ateliere (robotica,dans,lego,arte,muzica) 
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Programa internațională Cambridge (IGCSE) va fi utilizată în școala Maarif din România. Ea nu are nevoie de 

prezentare, fiind acceptată și validată în practică la cele mai bune instituții de învățământ de nivel mondial. În 

afară de cursurile propriu-zise, elevii sunt pregătiți în domeniile social, cultural 

și sportiv. Școlile Maarif acordă o atenție sporită sănătății elevilor, ca și 

educației lor, astfel încât echipe medicale formate din medici și asistente se vor 

îngriji de eventualele probleme medicale apărute.        

 
 

“Ziua porților deschise ale 
Școlii Gimnaziale Maarif 
International School of Bucharest se va desfășura in  
20.03.2020  începând cu ora 09.00 până la ora 18.00. 
 

Fundația turcă Maarif este o poartă către lume prin care culturile și 

civilizațiile interacționează. Ea a fost creată prin legea nr. 6721 din 17 

iunie 2016, fiind singura organizație care, alături de Ministerul 

Educației, are autoritatea directă de a înființa instituții de învățământ în numele Republicii Turce. Aplicând o 

viziune avansată, de corporație, în domeniul educației și al predării cunoștințelor, Fundația Maarif  reușește ca, 

într-o lume aflată în schimbare rapidă, să facă diferența, îndrumându-și elevii către succes, cunoaștere și 

dezvoltare. 

În cursul a doi ani, Maarif a început să deschidă școli în America, Europa, Orientul Îndepărtat și Africa și și-a 

făcut un debut rapid, de înaltă ținută, în regiunea balcanică. După ce a pus bazele școlilor din Albania, Kosovo, 

Macedonia și Bosnia-Herțegovina, Fundația a demarat activitatea și în România,  o țară prietenă cu care 

legăturile culturale ale Turciei se află, de mulți ani, la un nivel avansat. 

Fundația Maarif se pregătește să deschidă porțile unui învățământ de calitate superioară către elevii români, 

către conaționalii noștrii și către elevii care vin și vor veni în România din toate colțurile lumii.  

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul școlii noastre este acela de a oferi un serviciu educațional cu profesori de elită, în toate domeniile 

de studiu, de la învățământul preșcolar până la cel liceal. Misiunea noastră este aceea de a transmite un mesaj de 

empatie și  toleranță, precum și valori ale moralei și ale rațiunii ce nu cunosc granițe.  

 

 Crezul nostru este acesta: „Fiecare copil este unic și posedă, din naștere, nebănuite 

dimensiuni mentale, emoționale și spirituale”. 

 

Prima  Școală Maarif din România - Voluntari 


