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Step by Step este o metodă alternativă de

educaţie, în care copiii sunt deprinşi să înveţe în

ritm propriu, să caute informaţii, să descopere noul

şi să colaboreze pentru a finaliza cu succes o serie de

sarcini de lucru din diverse domenii.

Ce este 
Step by Step?



Programa şcolară este aceeaşi cu cea din

învăţământul tradiţional.

Diferenţa constă în metodele de predare, care

derivă din principiile educaţiei moderne, activ-

participative.

Ce învaţă copiii 
în clasele Step by Step?



Ce este 
specific alternativei 

educaționale 
Step by Step?



Momentele zilei

Mediul de învățare

Individualizarea

Evaluarea

Colaborarea cu părinții

ASPECTE  SPECIFICE 
ALTERNATIVEI  STEP  BY  STEP



Alegerea centrelor

Întâlnirea de dimineață

Activitatea la centre

Evaluarea

Activitățile de după-amiază

1. MOMENTELE  ZILEI



mobilier specific;

mochetă;

materiale pentru cele 6 centre de activitate;

2. MEDIUL  DE  ÎNVĂȚARE



Clase personalizate

2 învăţători care organizează şi facilitează activitatea de
învăţare pe centre (grupuri mici de copii);

Centrul 
de 

științe

Centrul de 
construcții

Centrul de 
matematică

Centrul 
de 

scriere

Centrul 
de 

citire

Centrul 
de arte



Centrul de citire



Centrul de scriere



Centrul de matematică



Centrul de științe



Centrul de arte



Centrul de construcții



830 - 930 Întâlnirea de dimineaţă

930 - 1000 Pauza de gustare

1000 - 1200 Activitate pe centre

1200 - 1300 Pauza de prânz

1300 - 1400 Continuarea/Evaluarea activităţilor de la centre

1400 - 1630 Educaţie fizică/Educaţie plastică/

Educaţie muzicală/Limba străină

Intervenţie individualizată

3. PROGRAMUL  UNEI  ZILE  DE 
ŞCOALĂ



4. INDIVIDUALIZAREA  ÎN CLASA 
STEP BY STEP

§ prin orar (activitate/ odihnă);

§ prin posibilitatea alegerii centrelor;

§ prin mobilier, materialele de la fiecare centru și modul de

aranjare a clasei;

§ prin modul de prezentare a activităților pentru a-i stimula

pe copii și a-i ajuta să cunoască gustul succesului.



este continuă şi se realizează prin diverse modalităţi:

-în centrele de activitate

-scaunul autorului

-expunerea lucrărilor cu rezolvarea sarcinilor

-mapă cu lucrări 

-caietul de evaluare

fără note, calificative, ierarhizări;

compararea se face cu sine;

5. EVALUAREA 
- are un caracter specific -



organizarea mediului de învăţare la început de an şcolar;

participarea la activităţile clasei atunci când situaţia o cere;

susţinerea activităţilor şcolare şi extraşcolare;

organizarea unor sărbători ale clasei;

iniţiative personale cu caracter educativ

urmărirea constantă a parcursului şcolar al propriului copil;

6. COLABORAREA CU FAMILIA







Aspecte specifice 
şcolii

Sfânta 
Liturghie

Spovada / 
Împărtășania

Colindul 
Moșilor

Tabăra 
aplicativă

Uniforma



Sfânta 
Liturghie

Spovada / 
Împărtășania



Uniforma Tabăra 
aplicativă



Colindul 
Moșilor



are statut juridic

iniţiază şi desfăşoară proiecte în beneficiul tuturor

gestionează aspectul financiar în legătură cu cotizaţia lunară 

pentru: 

- rechizitele şcolare

- alte consumabile

- materiale de igienă

- plata cu ora a unor profesori de specialitate 

(logoped, limbă străină, educaţie plastică, educaţie muzicală etc.)

Asociaţia părinţilor Pas cu Pas











Vă așteptăm să faceți parte din familia noastră!

Familia Step by Step a Liceului Greco-Catolic „Iuliu Maniu” Oradea


