


Programul Step by Step este acreditat ca 
alternativă de către Ministerul Educaţiei Naţionale 
în conformitate cu aprobarea Consiliului pentru 
Alternative nr. 10015 din 30 mai 1995.



Un copil dintr-o clasă Step by Step învaţă 
altceva decât într-una obişnuită?

• Programa şcolară (curriculum şcolar) pentru ciclul primar e 
aceeaşi cu cea din învățământul tradițional. 

• Aceasta înseamnă că deprinderile şi cunoștinţele 
programate a fi asimilate pe parcursul acestor 5 ani sunt 
aceleaşi ca şi pentru învăţământul tradiţional (deprinderi 
de limbă şi limbaj, scrisul, cititul, deprinderi de măsurare, 
cele 4 operaţii aritmetice, deprinderi artistice de desen, 
pictură, modelaj, muzică, cunoştinţe despre natură, 
dezvoltare fizică, educaţie moral-civică, limbi străine). 



Un copil care a fost în Step by Step se poate 
adapta într-o clasă obişnuită ?

• Experiența ne arată că da. 
• Capacitatea de adaptare dobândită în cadrul unei clase Step 

by Step îl va ajuta pe copil să depăşească şi rigorile 
învățământului tradițional. 

• Cât priveşte asimilările de cunoştințe teoretice, ele sunt 
similare cu cele din şcoala tradițională. 



                          Ce este diferit 
               de învăţământul tradiţional?

                      Cum arată o clasă Step by Step ? 

• Într-o clasă Step by Step nu există bănci rigide, ci mese mobile 
cu scăunele de jur împrejur. Clasele mai mici sunt mochetate 
pentru ca anumite activități să se desfăşoare cu copiii aşezați pe 
podea (ceea ce place copiilor). 

• Mesele sunt delimitate între ele de rafturi cu materiale 
didactice specifice unei activități (matematică, ştiințe, arte, 
citire, construcții, scriere), constituind astfel Centrele de 
activitate. 







Pe pereți sunt expuse diferite materiale 
care personalizează copiii (poze sau 
semne proprii fiecăruia, date de naştere 
etc) şi care planifică – în conformitate cu 
alegerea fiecăruia, activitățile elevilor pe 
ziua sau săptămâna în curs, precum şi 
responsabilitățile lor. 







ȊNTR-O CLASĂ STEP BY STEP TREBUIE 
 SĂ EXISTE MATERIALE SPECIFICE CA:
                              Regulile clasei
                              Calendarul zilelor de naştere
                              Calendarul lunii 
                              Agenda zilei
                              Panoul părinţilor
                             Alegerea centrelor   



Regulile clasei sunt 
stabilite şi discutate
 pentru a fi ȋnţelese 
de comun acord.



                     CALENDARUL ZILELOR DE NAȘTERE



În calendarul 
personalizat al zilelor scurse 
sunt anunțate evenimentele ce
 interesează (cum a fost ziua 
din punct de vedere al vremii, 
evenimente petrecute, 
aniversări, celebrări,
 serbări, termene)
 consemnate în dreptul
 fiecărei zile. 



                                    MESAJUL ZILEI 



• În mijlocul clasei, un spațiu cât mai larg posibil este 
dominat de un scaun cu inscripția “Scaunul autorului”; 
este locul din care, fiecare copil îşi expune rezolvările, 
experiențele, ideile proprii, în fața celorlalți colegi, în 
diferite momente ale zilei de activitate. 

• Această postură îl face pe copil responsabil în fața 
celorlalți copii, dar îi acordă fiecăruia, la momentul 
respectiv, atenția şi respectul cuvenite. 



    De ce doi învățători la clasă şi 8 ore de şcoală ? 

         Aceasta, pentru 
ca fiecare copil să 
poată învăța şi ajunge 
la înțelegerea 
completă a sarcinilor 
propuse, în ritmul şi 
modul propriu, 
personal. 



       S-ar părea că un orar prelungit este făcut doar 
pentru o uşurare a părinților ocupați. 
      Categoric, programul zilnic al alternativei Step by 
Step nu este conceput pentru a uşura sarcinile 
părinților, ci pentru a facilita învățarea. 
      Activitatea de joc produce motivația spre 
descoperire a copilului, pe care Step by Step o cultivă. 

     La mijlocul zilei copiii iau masa de prânz în 
comun.



         Nu e prea lung programul pentru un copil atât de mic? 

            Din punct de vedere psiho-fiziologic variațiile tipurilor 
de activitate, îmbinarea cu jocul şi educația fizică, precum şi 
libertatea de-a lucra în ritmul propriu nu suprasolicită copiii. 
Copiii din clasele Step by Step mărturisesc că le place la 
şcoală, nu sunt obosiți sau plictisiți dupa 8 ore în şcoală. 

                                      Ambianța şi metoda îi motivează. 



             Toate achizițiile sunt exersate sub diverse forme în 
centrele de activități, astfel încât nu există teme pentru 
acasă. Ceea ce e de achiziționat se desfăşoară şi se exersează 
în clasă. Rostul învățătorului este să-l ghideze şi să-l ajute să 
găsească în jocul său, explicațiile şi soluțiile adecvate. 

            Este nevoie de 8 ore pentru ca un copil să treacă prin 
toate Centrele de activitate. Cei doi învățători se vor 
completa mai ales în ajutorul “umăr la umăr” în Centrele de 
activitate. Prin aceasta se realizează reducerea activităților 
“față în față” sau frontale ale învățătorului. 



CENTRE DE ACTIVITATE 



                                                                   Nu se pun note 
             Cum se face evaluarea copilului ? 

a.         Copilul îşi prezintă, din scaunul autorului, rezolvările 
sarcinilor la fiecare centru de activitate, precum şi orice 
rezultat al activitații sale extraşcolare (la întâlnirea de 
dimineață). 
           Completările, întrebările, înțelesurile celorlalți şi 
întrebările conducătoare ale învățătorului îl vor face să-şi 
înteleagă corectitudinea sau incorectitudinea demersului, 
fără să fie notat, clasificat. 



b. Lucrările cu rezolvările sarcinilor, ale tuturor 
copiilor sunt expuse în clasă. 

          În timp, mapa cu lucrări a fiecărui copil , 
cuprinzând lucrări datate şi comentate - devine 
oglinda progresului acestuia față de el însuşi. 

         Tot în mapă sunt atașate si testările inițiale, 
curente și sumative. 



c.        Învățătorii au un caiet de evaluare, în care 
demersurile de progres pe fiecare proces de 
cunoaștere sunt înregistrate descriptiv, la 
câteva zile de observare a fiecărui copil . 

            Aici sunt consemnate competențele pe 
care le-a achiziționat elevul sau cele care sunt în 
curs de achiziționare 



                     Părinții au posibilitatea de a-şi evalua copiii în mai 
multe moduri: 
    Participând la clasă şi constatând eficiența în 
rezolvarea sarcinilor de un anume tip. 
    Răsfoind mapa personală a copilului - unde găseşte 
evoluția în timp a rezultatelor sarcinilor copilului 
    Urmărind caietul de evaluare al învățătorilor. 
    Discuții deschise despre progrese şi dificultăți, 
despre unde se poate insista acasă şi cum se poate face aceasta, 
astfel încât să nu ducă la confuzii în mintea şi sufletul copilului 
este de recomandat. (Evitarea situațiilor de tip "una mi se cere 
acasă şi alta la şcoală!"). 



                                                                                              Ce sunt Centrele de activitate ? 
                                                                                       Organizarea clasei Step by Step este
                                                                               un element esențial în individualizarea educației. 
                                                                                        Aici copiii învață în Centre de activitate. 

         Aceste Centre sunt zone delimitate ale 
clasei,
 dotate cu material didactic specific unei 
activităţi, 
în care un numar mic de copii se confruntă,
 individual sau în grup, cu sarcini adecvate 
nivelului lor 
de dezvoltare. 



             O clasă conține obligatoriu:
 CENTRU DE CITIRE, CENTRU DE SCRIERE, 
CENTRU DE ȘTIINȚE, CENTRU DE MATEMATICĂ, 
CENTRU DE ARTE, CENTRU DE CONSTRUCȚII .



               OFERTA EDUCAŢIONALÃ PENTRU CLASELE STEP BY STEP 
                                                       AN ȘCOLAR 2022-2023 

   CLASA PREGĂTITOARE -1 clasă 
   CLASA I – 1 clasă
   CLASA a II-a- 1 clasă 
   CLASA a III-a- 1 clasă 
   CLASA a IV-a- 1 clasă 


