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1. Scurt istoric al educației alternative
De ce există școli care oferă educație alternativă? Pentru că sistemul de școlarizare
publică a fost organizat pentru a oferi o experiență educațională comună, unificatoare
pentru toți copiii, dar încă de la început anumite grupuri de educatori, părinți și elevi au
refuzat să participe la acest sistem, motivele lor fiind diverse, iar formele de școlarizare
pe care le-au ales ulterior au fost și ele la fel de diverse.
Istoria educației alternative a pornit de la idealurile reformatorilor sociali și individualiști,
care au împărtășit același interes pentru dezvoltarea socială, morală, emoțională și
intelectuală a tinerilor și care au practicat abordări educaționale novatoare care au
vizat în primul rând insuflarea și că educația ar trebui să urmeze creșterea naturală a
copilului mai degrabă decât cerințele societății, cerințe care după părerea sa tindeau
să zădărnicească tot ceea ce este organic, natural și spiritual. Acest accent pe
dezvoltarea înnăscută a naturii umane a devenit baza filosofică primară pentru multe
mișcări alternative în educație. A influențat educatorii progresivi precum și generațiile
de gânditori libertari.
La începutul anilor 1800, umanitarul elvețian Pestalozzi a deschis școli pentru orfani,
adoptând principiile lui Rousseau. Opera sa a inspirat educatorii din Europa și
America. Astfel, unul dintre discipolii săi Joseph Neef, a emigrat în USA și a fondat
școli centrate pe copii în trei state ale USA între anii 1809 și 1827.
Froebel a fost un alt profesor la școala lui Pestalozzi, iar ulterior a devenit faimos ca
fiind fondatorul conceptului de grădiniță, respectiv Froebel a privit toate nivelurile de
școlarizare că fiind grădini hrănitoare pentru dezvoltarea spontană a copiilor. Această
viziune asupra educației l-a influențat puternic pe Francis Parker care, împreună cu
John Dewey, a dat naștere mișcării de educație progresivă la sfârșitul secolului al XIXlea.
Francis Parker a fost un pionier al mișcării școlare progresiste din Statele Unite. El
credea că educația ar trebui să includă dezvoltarea completă a unui individ - mental,
fizic și moral - de aceea a creat un curriculum care să se concentreze pe copil și pe
nevoile educaționale ale acestuia, a fost împotriva standardizării și a arătat că educația
nu se reduce doar la o mulțime de informații înghesuite în mintea elevilor, ci la a-i
învață pe aceștia să gândească pentru ei înșiși și să devină oameni independenți.
La rândul sau John Dewey, filosof american, psiholog și reformator educațional, ale
cărui idei au fost deosebit de influente în educație și reformă socială, a fost una dintre
figurile primare asociate filozofiei pragmatismului și este considerat unul dintre părinții
psihologiei funcționale. Cunoscut pentru susținerea democrației, Dewey a considerat
două elemente fundamentale - școlile și societatea civilă - subiecte majore care
necesită atenție și reconstrucție pentru a încuraja inteligența experimentală și
pluralitatea. Parker a considerat că educația ar trebui să servească nevoile copiilor și
să se conformeze stilurilor lor de gândire și învățare. Parker a încercat să reformeze
sistemul din interior, influența sa răspândindu-se în multe școli alternative în primele
două decenii ale secolului al XIX-lea.
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În același timp, doi pionieri ai educației europene, au conceput metode alternative cu
influențe de la Rousseau, Pestalozzi și Froebel. Spre exemplu, Maria Montessori a
fost un medic pediatru/ psihiatru italian cu o credință religioasă profundă, care a studiat
dezvoltarea copilului cu un ochi științific meticulos și care a deschis primul cămin al
copiilor în anul 1907. Rudolf Steiner a fost un filosof/mistic austriac care a dezvoltat o
știință spirituală numită antroposofie pe care a aplicat-o în domeniile medicinii,
agriculturii, arhitecturii și artelor, precum și în domeniul educației. A fondat prima
școală Waldorf în 1919. Ambele metode au evoluat în mișcări internaționale importante
pentru schimbarea educației.
În anii 1960, educația alternativă a devenit o mișcare socială larg răspândită. Practic
este deceniul în care au explodat în viziunea publică teme contraculturale care au fost
întotdeauna marginale și practic invizibile cum ar fi dreptatea rasială, pacifismul,
feminismul și opoziția față de capitalismul corporatist. Perioada cuprinsă între anii 1967
și 1972 a fost o perioadă de criză pentru învățământul public, perioada în care
manifestațiile studenților și grevele profesorilor au zguduit sistemul. Numai în acești
câțiva ani, au fost fondate peste 500 de școli gratuite, respectiv școli bazate pe idei
contraculturale și școli publice la alegere, iar ideile lui Rousseau, Pestalozzi și Froebel
au început să prindă contur în cercurile academice și profesionale, conducând, până
la sfârșitul anilor 1970, la abordări care au fost numite educație umanistă și holistică.
În prezent există multe programe alternative pentru elevii care renunță la rutinele
impersonale ale școlarizării convenționale dar în ciuda acestor idei progresiste,
climatul educațional din ultimul deceniu a fost afectat de schimbări permanente, nu
toate bune și s-a constatat că pe măsură ce sistemele școlare publice au devenit din
ce în ce mai puțin flexibile și adaptabile la progres, a devenit evidentă posibilitatea ca
mii de familii și de educatori să apeleze la valorile mai democratice centrate pe
persoană și să apeleze/profeseze la școlile alternative și la educația la domiciliu.
Dacă în a doua jumătate a secolului trecut, școlile alternative au fost considerate doar
enclave interculturale cu o influență mică asupra gândirii și politicii educaționale
în prezent, într-o societate democratică, bogată în informații, învățarea ar trebui să
aibă loc peste tot în comunitate, iar tinerii ar trebui să aibă acces la diversele stiluri de
învățare, caz în care accesul la educația alternativă ar trebui să reprezinte o soluție. 1
1.1. Conceptul alternativității în procesul instructiv-educativ
În condițiile actuale în care școala nu mai este singurul furnizor de educație iar nevoia
de a oferi servicii educaționale de calitate și în pas cu nevoile prezente și viitoare ale
unei societății în continuă evoluție, sistemele europene de învățământ caută soluții
pentru a răspunde nevoilor particularizate ale copiilor și ale comunităților educaționale
din care aceștia fac parte, pornind de la idea că este esențial să le ofere părinților

1

R, Miller, A Brief History of Alternative Education, https://southerncrossreview. org/55/miller-education. htm, www.
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libertatea de opțiune în ceea ce privește parcursul educațional al propriilor copii dar și
variante atractive pentru un parcurs educațional de succes.
Întrebări precum: Ce tip de mediu de învățare este potrivit pentru copilul meu? Ce fel
de școală să aleg pentru copilul meu? Să aleg să îmi educ copilul în afara instituției de
școlarizare? Ce riscuri îmi asum în acest caz? presupun o serie de decizii importante
pentru părinți și în contextul actual, caracterizat printr-o mulțime de opțiuni
educaționale disponibile cu diferențe semnificative în ceea ce privește abordarea
proceselor de predare și învățare, fiecare părinte trebuie să decidă ce abordare ar
rezolva cel mai bine nevoile copilului său și valorile familiei sale.
Învățământul alternativ este o formă de organizare a procesului didactic, care oferă o
altă variantă organizatorică decât cea din școala oficială.
Termenul de educație alternativă, descrie abordări diferite ale predării și învățării, altele
decât învățământul oferit de stat, de obicei sub forma unor școli publice sau private,
cu un curriculum special, adesea inovator și cu un program de studiu flexibil, care este
bazat într-o mare măsură pe interesele și nevoile individuale ale elevului. Practic,
educația alternativă acoperă toate activitățile educaționale care nu se încadrează în
sistemul școlar tradițional, inclusiv programe speciale pentru abandonul școlar și elevi
supradotați, școlarizare la domiciliu, ca și alternative la sistemele educaționale
furnizate de stat.
Peste tot în lume, găsim o gamă largă de forme alternative de educație, înrădăcinate
în diferite filozofii. Astfel, peisajul educației alternative este foarte fragmentat, ceea ce
face dificilă cuantificarea numărului de elevi din școli și programe alternative. Rețele
mari, globale, de școli alternative, bazate pe concepte educaționale particulare,
precum pedagogia Montessori și Waldorf/Steiner, coexistă în învățământul alternativ,
precum și în școlile alternative individuale. În plus, mai multe state cu au creat o
legislație care face loc și finanțează școlile alternative și programele de educație
alternativă.
Educația alternativă, subliniază respectarea drepturilor copiilor și se bazează pe
proiecte educaționale inovatoare care implică o serie de materiale educaționale care
încurajează metode de predare colaborativă, participativă și personalizată. Școlile
care oferă educație alternativă sunt organizate ca școli comunitare, implicând o
comunitate mai largă, precum și familiile elevilor care sunt invitați să joace un rol activ
în activitățile școlare și în activitatea de învățare a copiilor lor. Pe lângă școlile
alternative care fac parte din rețelele mai largi, există numeroase școli alternative
individuale în întreaga lume cum ar fi:
•

Școala Brockwood Park, fondată de filosoful și educatorul indian Jiddu
Krishnamurti în anul 1969, care are la baza o etică puternică și care se
concentrează atât pe excelența academică, cât și pe dezvoltarea spirituală prin
explorarea echilibrul dintre libertate și responsabilitate, meditația care se
eliberează de acțiunea egocentrică și conflictul interior, precum și aprecierea și
conservarea naturii;
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•

•

•

•

Școlile modelate pe pedagogia educatorului francez Célestin Freinet, care
consideră interesul și curiozitatea naturală a copilului ca punct de plecare pentru
învățare și încearcă să utilizeze experiențele reale ale copiilor ca oportunități
autentice de învățare;
În școlile Freinet, studenții sunt familiarizați cu autoguvernarea democratică
pentru a-și asumă responsabilitatea pentru ei și pentru comunitatea lor. Astăzi,
școlile Freinet există mai ales în Franța, Belgia și Germania, adesea ca școli
alternative în cadrul sistemului școlar public;
Jena plan-Schule, fondat ca proiect de educație progresivă în anul 1927, se
bazează pe trei idei de bază: muncă elevului autonom, trăirea și învățarea întro comunitate, precum și participarea elevilor și a părinților la viața școlară.
Învățarea are loc în grupuri de vârstă mixtă. O zi obișnuită a școlii constă întrun bloc de 100 de minute, în care elevii lucrează la un proiect interdisciplinar,
în timp ce elevul autonom lucrează la proiecte alese de sine, precum și o serie
de momente ritualizate de deliberare, joc și sărbătoare. Astăzi, școlile modelate
pe planul Jena original există în Germania și Olanda, dar nu formează o rețea
organizată;
PROTIC, o școală alternativă în cadrul unei școli de stat din Quebec City,
Canada, a fost fondată ca răspuns la cererea părinților pentru forme moderne
și constructive de învățare. Organizează dezvoltarea competențelor sociale,
cognitive și meta-cognitive prin proiecte de învățare interdisciplinară susținute
de TIC. În grupuri mici, elevii rezolvă probleme interdisciplinare prin intermediul
activității de cercetare activă, investigare și experimentare, lucrări
complementare de grup și prezentarea rezultatelor. Evaluarea folosind rubrici
și portofolii servește la dezvoltarea abilităților meta-cognitive văzute ca o
condiție prealabilă pentru învățarea pe tot parcursul vieții;2

Toate școlile alternative au medii de învățare concepute pentru a oferi o gamă largă
de resurse de învățare și pentru a facilita învățarea individuală, precum și colaborarea.
Întrucât modelele alternative de educație tind să accentueze relația dintre învățarea
eficientă și bunăstarea emoțională a elevului, acestea acordă o atenție deosebită laturii
estetice a mediilor de învățare. Arhitectură școlii Waldorf reflectă gama largă de
abordări creative și artistice ale învățării prin culoare și formă (folosind vopsea, lut,
lemn și metal), cântec și dans.
În pedagogia Montessori, învățarea are loc în săli de clasă luminoase, calde și
primitoare, pline de plante, obiecte de artă și cărți, deosebit de confortabile și care
oferă maximă de independență, având o mare varietate de materiale gata de utilizare
pe măsură ce elevii le selectează. În plus, majoritatea sălilor de clasă includ o
bibliotecă, precum și modalități prin care copiii pot interacționa cu lumea naturală, de
obicei printr-un animal de companie sau o grădină mică și frumos amenajată.

2

R, Miller, A Brief History of Alternative Education, https://southerncrossreview. org/55/miller-education. htm, www.
educationrevolution. org
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În schimb educația Waldorf se opune utilizării calculatoarelor în medii de învățare de
până la opt clase, în timp ce sălile Montessori moderne chiar și la nivel elementar,
includ adesea oportunități de învățare TIC.
Deoarece elevilor din școlile alternative li se acordă o libertatea considerabilă de a
alege materiile pe care să le studieze, educația alternativă folosește adesea
comunitatea ca o extensie deliberată a orelor din clasă, iar elevii folosesc diversele
resurse din școală și din comunitate, resursele umane, resursele naturale și instituțiile
culturale pentru a-și îmbogăți propria educație.
Având în vedere gama de concepții diferite despre învățare și predare în școli
alternative, întrucât toate modelele de educație alternativă sunt orientate către elev,
profesorii acestor școli nu sunt niciodată văzuți ca niște simpli dascăli care predau
curriculumul, rolul profesorului variind de la a fi un antrenor pe partea pe care elevii se
pot baza, la un furnizor, organizator și manager al învățării personalizate în medii de
învățare experimentală.
Practic, este responsabilitatea profesorului să lucreze la echilibrul dintre sprijin și
intruziune și să știe când să nu interfereze cu activitatea unui copil. Orice activități
inițiate de profesori trebuie să fie introduse într-un mod non-invaziv, pentru că
profesorii trebuie să recunoască și să urmărească interesele și nevoile copilului și după
caz, să-l ajute pe copil în rezolvarea acestora.
Astfel, dacă pedagogia Waldorf-Steiner cu accentul puternic pe dezvoltarea
emoțională și etică a elevilor, se bazează pe relațiile pe termen lung elev-profesor,
care le permite profesorilor să răspundă mai bine la nevoile emoționale și de
dezvoltare ale fiecărui copil, rolul cadrelor didactice din școlile Montessori este mai
indirect, una dintre sarcinile lor principale este de a pregăti un mediu de învățare
stimulant, format din materiale de învățare independente adecvate pentru anumite
etape de dezvoltare a copiilor.
Majoritatea școlilor alternative se bucură de o libertate considerabilă în proiectarea
programelor de învățământ. O comunitate vizibilă între majoritatea școlilor alternative
este încercarea lor de a preda un curriculum integrat care nu separă strict domeniile
tradiționale, ci mai degrabă accentuează interconexiunile dintre discipline.
Astfel, dacă curriculumul Montessori urmează o abordare tematică integrată, legând
împreună discipline separate în studiile universului fizic, lumii naturii și experienței
umane, curricula școlilor Waldorf este organizată ca o spirală ascendentă, o lecție
lungă începe în fiecare zi, cu accent pe un subiect pentru o perioada de câteva
săptămâni, fiecare subiect fiind predat ulterior într-o perioada de câteva săptămâni la
un nivel puțin mai ridicat în fiecare an și toți elevii participă la toate materiile de bază,
indiferent de talentul sau interesul lor, deoarece educația Waldorf se angajează la
ideea că fiecare ființă umană are nevoie de o înțelegere de bază a lumii.
Școlile Dalton încearcă să individualizeze învățarea cât mai mult posibil într-un
curriculum definit, dar flexibil. În toate domeniile de învățare, studiul are loc de la unu
la unu, în grupuri mici sau ca parte a activităților întregii clase. Ori de câte ori este
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posibil, copiii sunt încurajați să devină activi și independenți, să își scrie propriile cărți
mici, să realizeze proiecte de cercetare independente în studii sociale și științe, să
conducă proiecte de servicii comunitare, să picteze un mural sau să facă spectacole
într-un proiect de dans.
La Institutul Beatenberg din Elveția, programa este transmisă prin rubrici elaborate
care definesc nivelurile de competență în diverse domenii. Cu ajutorul profesorilor,
elevii sunt încurajați să identifice nivelul în care se află și să-și stabilească obiective
specifice și măsurabile pentru ei înșiși astfel încât să atingă nivelul următor. La
începutul fiecărei săptămâni, elevii își notează aceste obiective într-un plan
săptămânal de învățare și cu ajutorul profesorilor formulează activități specifice pentru
a lucra singuri sau în grupuri mici. Toate aceste activități de învățare sunt completate
cu training-uri intensive conduse de profesori și cu zile speciale de studiu care ajută la
dezvoltarea abilităților și la însușirea de cunoștințe. 3
În ceea ce privește evaluarea elevilor, școlile alternative împărtășesc convingerea că
toți elevii învață cel mai eficient atunci când sunt interesați și motivați pentru un anumit
subiect sau proiect și această paradigmă de bază a educației alternative modelează
formă, funcția și cultură evaluării în școlile alternative. Toate școlile alternative se
concentrează asupra elevului și asupra talentelor, intereselor, stilului de învățare și
vitezei de învățare specifice acestuia. Comparația socială între copii este descurajată
și din acest motiv, sunt obișnuite formele tradiționale de testare și evaluări sumative.
Școlile alternative tind să se concentreze pe forme de evaluare individuale și cu criterii,
cum ar fi rapoarte de învățare, jurnalele de învățare și portofolii, în care elevii se
documentează și reflectă propriile lor învățări. În pedagogia Waldorf spre exemplu,
testarea standardizată este considerată problematică, mai ales în anii elementari,
deoarece se crede că o astfel de testare nu măsoară atribute valoroase ale copiilor,
cum ar fi curiozitatea și inițiativa, creativitatea și imaginația, voia bună și reflectarea
etică iar în școlile Montessori se descurajează modelele tradiționale de evaluare cum
ar fi notele și testele, care ar putea dăuna conceptului de sine al unui copil.
Prin prisma perspectivei lor critice asupra evaluării sumative tradiționale, școlile
alternative au dedicat o gândire și o creativitate considerabilă dezvoltării, testării și
îmbunătățirii formelor alternative de evaluare adecvate filozofiei lor generale. Școlile
alternative au dezvoltat forme elaborate de feedback și analiză calitativă a
performanțelor elevilor, care tind să fie furnizate fie ca liste sau rubrici de abilități,
activități și puncte critice, fie ca narațiuni ale realizărilor, atuurilor și nevoilor de
dezvoltare ale unui elev, oferind elevului și părinților săi informații detaliate despre
îmbunătățirea acestor nevoi sau despre necesitatea de dezvoltare a acestor nevoi.
Studiile efectuate în domeniul sectorului educațional, au confirmat pe de o parte
deficiențele modelului tradițional de educație și pe de altă parte, au oferit sprijin empiric
pentru caracteristicile de bază ale multor școli alternative cum ar fi metodologia lor de
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instruire axată pe experiență și reflecție, curriculum-ul integrat și concentrarea lor pe
învățarea independentă și personalizată, combinată cu evaluarea formativă. 4
Structurile tradiționale de școlarizare nu pun foarte mare accent pe crearea unor medii
de învățare adaptate la nevoile elevului, tocmai de aceea formele de învățare
practicate în școlile alternative, strategiile de instruire și tehnicile de evaluare pe care
acestea le dezvoltă, au influențat într-o mică măsură și învățarea și predarea din
sistemele școlare publice și pot servi în continuare ca modele semnificative pentru
reinventarea educației publice.
Cu toate acestea, performanța depinde de profesionalismul cadrelor didactice fie că
este vorba de învățământul normal sau alternativ, pentru că învățarea eficientă
necesită un nivel ridicat de profesionalism al cadrelor didactice în proiectarea mediilor
și experiențelor de învățare și pentru a favoriza învățarea eficientă, profesorii, de la
școlile alternative și generale, au nevoie de perfecționare continuă și de o capacitate
crescută de a facilita învățarea în timpul orelor.
1.2. Prezentare generală a celor mai cunoscute alternative educaționale
Chiar dacă toate modelele alternative de educație percep și organizează învățarea ca
un proces activ bazat pe nevoile și interesele elevilor, concepția lor despre elev diferă
într-o oarecare măsură, respectiv:
•

•

4

Pedagogia Montessori privește copiii că ființe competente, capabile să învețe
într-un mod distinct diferit de adulți. În timp ce învățarea pentru adulți este
adesea un proces deliberat și planificat care necesită intenție și disciplină,
mintea copiilor absoarbe informațiile și le permite să învețe în mod natural prin
interacțiunea cu mediul lor. În dezvoltarea lor, copiii trec prin diferite perioade
sensibile, timp în care sunt deosebit de deschiși să învețe și să deprindă abilități
specifice. Conform pedagogiei Montessori, învățarea este stimulată cel mai
bine prin asigurarea unui mediu pregătit îmbogățit de materiale didactice care
invită explorarea. Elevii din școlile Montessori sunt încurajați să selecteze o
activitate care să le capteze interesul și atenția. Prin învățare activă copiii
dobândesc concepte de bază în diverse domenii de cunoștințe. Repetarea
activităților este considerată o parte integrantă a procesului de învățare, iar
copiilor li se permite să repete activități ori de câte ori doresc. Dacă un copil își
exprimă plictiseală din cauza repetării, copilul este considerat apt pentru un
material didactic nou, la următorul nivel de învățare. Deși există o secvență
specifică de activități, nu există un orar prescris, astfel încât copiii să poată trece
prin toate activitățile în ritmul lor;
Pedagogia Waldorf/Steiner se bazează pe etape de dezvoltare de șapte ani, cu
percepții particulare ale cursantului. Astfel în timpul copilăriei timpurii, învățarea
copiilor este văzută ca bazându-se predominant pe senzorial, experimental și
imitativ, astfel încât învățarea prin a face este considerată cea mai eficientă. De
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•

la 7 la 14 ani, învățarea este considerată a fi în mod natural imaginativă, așa că
școlile Waldorf se concentrează pe dezvoltarea vieții emoționale și a expresiei
artistice a copiilor. Evoluția treptată a capacității de gândire abstractă și
conceptuală și judecata morală în adolescență (15 - 21 de ani) necesită
învățarea prin înțelegere intelectuală a unor proiecte de studiu integrate și
parțial auto-inițiate și responsabilitate socială activă prin serviciul comunitar;
Studenții din școlile Round Square beneficiază în primul rând de o varietate de
experiențe care îi provoacă să se confrunte și să învețe despre propria
persoană într-un mod transformațional. Experiențele sunt concepute în mod
intenționat pentru a insufla valori morale și pentru a dezvolta o serie de aptitudini
și abilități. Prin confruntarea cu rezultate incerte și riscuri acceptabile în timpul
activităților în aer liber, precum aventurile în grup, adolescenții dezvoltă
tenacitate, cunoaștere de sine, capacitate fizică și capacitatea de a depăși
limitările auto-impuse. În grupuri eterogene, ei înțeleg cel mai bine avantajele
diferitelor puncte forte, a ideilor și perspectivelor existente pentru rezolvarea
reciprocă a problemelor. Serviciile comunitare sociale și de mediu insuflă
elevilor un sentiment de responsabilitate și compasiune pentru comunitatea lor
și pentru lumea întreagă și le dezvoltă acestora capacitatea de conducere.

Încurajând o motivație intrinsecă de a învăța, diferite tipuri de școli alternative oferă o
gamă considerabilă de libertate elevilor lor în limite rezonabile de comportament
adecvat, respectiv:
•
•

•

Școlile Montessori încurajează elevii să se deplaseze liber în sălile de clasă;
Dalton, Freinet, Jena Plan, Steiner și alte școli alternative încurajează învățarea
activă în activități parțial sau complet direcționate. Studenții sunt încurajați săși selecteze propria muncă și să continue munca pe proiectele alese pe
perioade de ore, zile, săptămâni și uneori, luni;
În școala Sands, o școală democratică engleză fondată în anul 1987, copiii sunt
încurajați să își asume responsabilitatea pentru propria lor învățare. Elevii au
ore precum școlile tradiționale, dar școala le permite copiilor să decidă la ce
cursuri aleg să participe. Înainte de a alege o materie, elevii sunt încurajați să
stea cu profesorii și să afle informații despre materia respectivă, iar atunci când
un elev optează pentru studiul unei materii, el trebuie să participe la toate orele
aferente acestei materii. Dacă elevii aleg să nu studieze o anumită materie,
existând ore libere în calendarul personal, aceștia sunt încurajați să găsească
o activitate constructivă pentru a folosi în mod util acel timp.

Cele mai cunoscute alternative educaționale sunt Montessori, Freinet,
metoda Charlotte Mason, Step by Step, Waldorf/ Rudolf Steiner, Planul Jena, Regio
Emilia, Teoria inteligențelor multiple, homeschooling, etc.
Pedagogia Montessori
Educația Montessori dorește să ajute la dezvoltarea copilului într-o ființă umană adultă
completă, confortabilă cu sine, cu societatea și cu umanitatea în ansamblul ei. În timp
ce abordarea tradițională a educației actuale rămâne centrată pe transmiterea unui
volum prescris de cunoștințe, educația Montessori se concentrează pe susținerea și
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sprijinirea procesului natural de dezvoltare a ființei umane. Acest lucru se realizează
prin înțelegerea faptului că ființa umană are o mare predispoziție către a învăța lucrurile
de care are nevoie pentru a deveni un membru integrat în societate. Pentru educația
Montessorri, esența ființei umane, dezvoltarea caracterului și integrarea personalității
în ansamblu, sunt abordate ca valori care trebuie insuflate în copii prin educație.
Pedagogia Freinet
În viziunea lui Freinet, elevul este cel în jurul căruia se derulează întreaga activitate.
Cadrele didactice trebuie să se adapteze la nevoile elevilor și să ia în considerare
interesele și înclinațiile acestora. Esența pedagogiei Freinet are în centrul său individul
precum și relațiile sale interumane. Tipologia educației promovate de Freinet este
învățarea centrată pe rezolvarea unor probleme de către grupurile de elevi, aflate sub
îndrumarea cadrelor didactice.
Pedagogia prin metoda Charlotte Mason
Metoda Charlotte Mason se bazează pe convingerea fermă că fiecare copil este o
persoană și trebuie să educăm întreaga lui persoană, nu doar mintea acestuia.
Pedagogia Step by Step
Se bazează pe individualizarea educației, pe organizarea activității pe centre de
activitate și pe implicarea familiei și a comunității în activitățile din aceste școli.
Pedagogia Waldorf/ Rudolf Steiner
Școala Waldorf este o școală în care educarea elevului se realizează în mod
integrator, prin valorizarea maximală a potențialului individual, atât cognitiv cât și
aptitudinal, armonizând interiorul și exteriorul ființei umane prin intermediul întregului
proces educațional derulat. Disciplinele școlare nu sunt privite ca scop în sine, ci ca
mijloace educaționale, drept pentru care nu se acordă note sau calificative, elevii
primind la sfârșitul anului școlar o caracterizare scrisă de învățător sau de profesori.
Pedagogia prin Planul Jena
Educația bazată pe principiile Planului Jena dezvoltă și pune în practică idea de a lega
nemijlocit școala de viața elevului și de a întregii comunități educaționale, de a baza
învățarea pe experiențele nemijlocite ale elevului, apelând deci la învățarea naturală
și la individualizare în procesul educațional și de a trata realitatea global, așa cum este
percepută ea de către elev.
Pedagogia Regio Emilia
Principiile sistemului educațional Reggio Emilia pornesc de la ideea că elevii trebuie
să aibă control asupra procesului de învățare, trebuie să aibă șansa să descopere
lumea prin atingere, mișcare, auz, văz și ascultare și trebuie să aibă șansa să
colaboreze cu alți copii și să aibă materiale pe care să le poată explora.
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Pedagogia prin metoda teoriei inteligențelor multiple
Teoria inteligențelor multiple pornește de la ideea că pentru alegerea strategiilor
didactice este necesară cunoașterea profilului de inteligență a elevilor și aflarea
punctelor forte și slabe ale acestora. Astfel, trebuie să expunem de timpuriu elevii unor
medii diferite de învățare, aparținând domeniilor care determină inteligențe diferite,
astfel elevii se vor orienta spre acele domenii care se potrivesc inteligențelor lor și care
le oferă șanse de evoluție și dezvoltare.
Pedagogia home-schooling
Reprezintă procesul prin care un copil învață acasă (nu merge la școală) alături de un
părinte sau profesor, după metode tradiționale sau alternative.
1.3. Alte alternative educaționale mai puțin cunoscute
Alternativele educaționale sunt complementare și reprezintă moduri diferite de
abordare a procesului instructiv-educativ și care se întâlnesc atât la nivelul instituțional,
cât și la nivelul procesualității și metodologiei didactice, prin adaptarea unor tipuri de
metode educative care s-au bucurat de succes în trecut la problemele actuale ale
educației și ale societății.
Există o serie de alte alternative educaționale mai puțin cunoscute, dar aplicabile în
lume în prezent, respectiv:
Progresivism
Este un tip de educație inițiat de John Dewey, care promovează învățarea prin
experiență personală. Educația progresivă este o mișcare pedagogică care a început
la sfârșitul secolului al XIX-lea și care a persistat în diverse forme până în prezent.
Termenul de progres a fost angajat să distingă această educație de curricula
tradițională euro-americană a secolului al XIX-lea, care a fost înrădăcinată în
pregătirea clasică pentru universitate și puternic diferențiată de clasa socială. În
schimb, în prezent, educația progresivă își găsește rădăcinile în experiența actuală.
Majoritatea programelor de educație progresivă pun accent pe învățarea prin realizare
de proiecte hands-on, prin învățarea expedițională și învățarea experimentală, pe
rezolvarea problemelor și gândirea critică, pe munca în grup și pe dezvoltarea
abilităților sociale, pe înțelegere și acțiune ca obiective ale învățării, pe învățarea pe
tot parcursul vieții dar și pe abilitățile sociale.
Învățare experimentală
Învățarea experimentală este procesul prin care cunoașterea este creată din
experiența directă, adică din a învăța din experiență.
Experiența poate avea la bază un scenariu sau poate fi arbitrară. David A. Kolb a
contribuit la popularizarea ideii de învățare experimentală și lucrările sale referitoare la
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învățarea experimentală au contribuit în foarte mare măsură la extinderea filosofiei
educației experimentale.
Învățarea experimentală este învățarea care are loc în urmă reflecției asupra a ceea
ce se face, ceea ce se află în contradicție cu învățatul pe de rost/memorarea
sau învățarea didactică.
Învățarea experimentală pune accentul pe procesul de învățare individual. Adesea se
folosește ca și sinonim pentru educația experimentală, totuși aceasta din urmă
cuprinde un spectru mai larg al educației, respectiv sub incidența educației
experinețiale cad aspecte precum relația dintre dascăl și elev, precum și subiecte mai
cuprinzătoare cum ar fi structura și obiectivele educației.
Centrele de interes
Această metodă a fost promovată de Jean-Ovide Decroly profesor și pshiholog
belgian și se caracterizează prin faptul că predarea pe obiecte de învățământ trebuie
înlocuită cu centrarea învățării pe anumite interese ale copiilor: procurarea hranei,
apărarea de intemperii, prevenirea riscurilor, desfășurarea de activități constructive
etc. În prezent, Ecole Decroly cu sediul în Uccle, Bruxelles, o școală care oferă servicii
educaționale de la grădiniță până la bacalaureat îi urmează abordarea pedagogică.
Planul Decroly stabilește reguli fundamentale pentru adaptarea socială a unui
organism biologic în cazul concret al copiilor/elevilor și concluzionează că școlarizarea
este necesară pentru ca elevii să-și satisfacă nevoile biosociale și să-și sporească mai
bine experiența educațională.
Pedagogia psihanalitică
Se bazează pe contribuțiile lui C. G. Jung - psihiatru și psihanalist elvețian care a
fondat psihologia analitică, A. Adler-medic austriac, psihoterapeut și fondator al școlii
de psihologie individual și J. Lacan - un psihanalist și psihiatru francez cunoscut drept
cel mai controversat psihanalist de după Freud și cuprinde ansamblul de orientări
pedagogice, care se referă la problemele educative, la problema afectivității, la
formarea motivației în activitatea școlară, la formarea imaginii de sine și nu în ultimul
rând la constituirea caracterului.
Metoda Cousinet
Educația se realizează prin muncă liberă a copilului, prin cooperare în cadrul unor
grupuri de lucru în care regulile de comportare exprimă chiar cerințele cooperării.
Schimburile de la elev la elev, de la elev la profesor și invers, oricum nu numai de la
profesor la elev, devin foarte importante în clasă unde se aplică o pedagogie a grupului
și sunt considerate factori de stimulare a activităților elevului. Consecvența și
tenacitatea acestei metode antrenează schimbarea totală a rolului profesorului și a
relației profesor-elev prin integrarea ei într-o pedagogie a grupului.
Nondirectivism

16

Este un curent educațional lansat în anii ’40 ai secolului trecut de psihoterapeutul
american Carl Rogers, care susține că dezvoltarea copilului nu trebuie și nici nu poate
fi direcționată de educator, copilul purtând în sine resursele propriei sale dezvoltări.
Acest curent preconizează o pedagogie experimentală, subliniind că experiența
personală trăită de copil este adevărată sursă a educării acestuia.
Metoda proiectelor
Este o alternativă de organizare a curriculei școlare, care presupune înlocuirea
disciplinelor școlare tradiționale cu proiecte realizate pe echipe, asigurându-se
o însușire interdisciplinară a cunoștințelor, prin studiul independent al elevilor, la care
se adaugă și lucrările practice. Această alternativă educațională a fost inițiată și
experimentată de pedagogul american W. H. Kilpatrick dar s-a constatat că această
metoda cu toate că îi activează pe elevi nu este relevantă în ceea ce privește însușirea
sistematică a cunoștințelor și competențelor.
Pedagogia existențialistă
Această metodă se bazează pe un cumul de curente pedagogice, care susțin
că educația este instrumental prin care elevul descoperă libertatea și responsabilitatea
personală, implicate în actul devenirii proprii. Curentul se dezvoltă mai ales în S. U. A.
și are ca reprezentant pe F. O. Bolnow - care a studiat fundamentele filozofiei,
fenomenologiei și filosofiei existențiale și fundamentele filozofice ale pedagogiei.
„Pedagogia existențialistă este un ansamblu de curente pedagogice, care susțin că
educația este trezirea, prin care tânărul descoperă libertatea și responsabilitatea
personală, implicate în actul devenirii proprii. Ființa umană este orientată într-o lume
care o standardizează și o depersonalizează, de aceea educarea elevului trebuie
făcută într-o școală esențială, într-o școală spirituală în care se formează omul
autentic. În contrast cu pedagogia clasică, pedagogie a stabilității, pedagogia
existențialistă s-a manifestat că o doctrina a instabilității, care transformă cognito-ul
cartezian într-o nouă formulă de tipul aleg, deci exist. După existențialiști esența omului
constă în libertatea de a alege și de a deveni ceea ce dorește. Printre mijloacele
speciale ale educației promovate de pedagogia existențialistă enumerăm: dialogul,
apelul, sfatul, prevenirea, deșteptarea, întâlnirea, cutezanța și angajamentul”. 5
Educația Negativă
Are la bază ideea că elevul/copilul se dezvoltă singur, conform naturii sale și acesta
se dezvoltă prin nondirectivism, respectiv să nu-i dăm copilului cunoștințe, ci doar
mijloace de a le descoperi, să nu știe nimic de la noi ci numai ceea ce a înțeles el
singur, cu mențiunea că se acceptă totuși un directivism discret, acela că elevul/copilul
nu trebuie să facă decât ceea ce vrea, dar nu trebuie să vrea decât ceea ce trebuie
să facă.
5
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Pedagogia instituțională
Este un curent pedagogic care critică în termeni duri școala actuală cu accente de
critică socială. Termenul a fost introdus în 1958, de J. Oury - psihiatru și psihanalist
francez. Termenul instituțional sugerează că pentru a realiza schimbarea pe plan
individual și social trebuie să-l eliberăm pe copil de controlul și presiunea exercitate de
instituțiile școlare. Educatorul trebuie să renunțe la puterea uzurpată și să devină un
simplu membru al grupului-clasa. Se pune astfel accent pe autogestiune, rolul
instituant revenind consiliului clasei, care-și creează singur regulile, exercitând o
instituționalizare permanentă.
Pedagogia prospectivă
Este o concepție pedagogică care susține că în condițiile evoluției accelerate a lumii,
educația trebuie să se adapteze continuu acestei schimbări și acest termen a fost
introdus de pedagogul francez Gaston Berger - cunoscut filozof mai ales pentru analiza
sa remarcabilă asupra fenomenologiei lui Edmund Husserl și pentru studiile sale
asupra structurii personajelor. Nouă orientare combate ideea unei educații care
reproduce viața socială ca atare. Noua generație trebuie înarmată anticipativ cu
capacitățile și trăsăturile de personalitate necesare cu mare probabilitate în viitor:
capacitate de adaptare rapidă, elasticitate spirituală, imaginație, cutezanță, asumare
de riscuri, spirit de echipă, etc.
Pedagogia reconstrucționistă
Este o orientare pedagogică americană care susține reinventarea educației
cetățeneșți și care sub aspect didactic propune o învățare activă, care să elibereze
capacitatea creativă a copiilor. Unul din cei mai importanți reprezentanți ai acestui
curent a fost Th. Brameld - un filozof și educator de frunte care a susținut filozofia
educațională a reconstrucționismului social.
Keller Plan
Este un sistem de învățământ care pune accent pe activitatea individuală a elevului în
ritm propriu, pe baza unor cursuri programate și a unei bune cunoașteri a obiectivelor.
Această pedagogie
exclude
lecțiile,
înlocuindu-le
cu
consultații.
Ea
îmbină autoînvățarea de tip Winetka (planul educațional care a încercat să extindă
atenția educațională către activități creative și dezvoltare emoțională și socială,
folosind un program tip care a devenit ulterior cunoscut sub numele de instrucțiune
programată. Curricula a împărțit subiectele în esențiale comune și activități de grup
creativ. În timp ce esențialele comune impuneau elevilor să demonstreze stăpânire
pentru a avansa, activitățile creative le-au permis elevilor să avanseze în condițiile în
care nu existau obiective sau standarde stricte de realizare. Planul a fost imitat pe
scară largă și a dus la schimbări în concentrarea curriculumului în Statele Unite), cu
elemente de instruire programată. Acest sistem de învățământ fost conceput și validat
de F. S. Keller - psiholog american și un pionier în psihologia experimentală la
Universitatea din Brasilia în anul1964, răspândindu-se apoi în mai multe țări.
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Nou informalism
Este un curent pedagogic american, care compară clasa școlară cu un grup de
deținuți, care înaintează sub amenințare pe un drum dificil care nu le place și a cărei
direcție nu o cunosc.
“Noul informalism - curent pedagogic american, care respinge învățământul organizat
pe clase, întrucât acestea seamănă cu un grup de deținuți care înaintează sub
amenințare, pe un drum dificil, care nu le place și a cărui direcție nu o cunosc. Actul
de naștere a curentului a fast cartea "How Children Fail" (Cum dau greș copii), apărută
în 1964, sub semnătura lui J. Holt- autor și educator american, un susținător al școlii
de domiciliu și în special, al abordării școlare și un pionier în teoria drepturilor
tineretului). Curentul neagă rolul instruirii școlare, al programelor, manualelor și al
oricărei proiectări didactice, toate acestea fiind considerate constrângeri. Cadrul ideal
pentru educație ar fi influențele informale, dintre care strada poate fi cel mai interesant
și mai fertil mediu educativ". 6
1. 4. Alternativele educaționale
preuniversitar din România

existente

în

sistemul

de

învățământ

1. 4. 1 Caracteristicile sistemelor de educație alternativă la nivel global
Termenul de educație alternativă în sensul său cel mai larg acoperă toate activitățile
educaționale care se încadrează în sistemul tradițional școlar și care definesc o formă
de educație ce se adresează nevoilor elevilor, nevoi care nu pot fi satisfăcute într-o
școală obișnuită. Care sunt atributele de remarcat ale programelor de învățământ
alternativ de înaltă calitate? Există puține evaluări riguroase, bazate pe cercetări
științifice, care stabilesc ce caracteristici ale programului educațional alternativ conduc
la rezultate pozitive pentru elevi.
Cele mai reprezentative caracteristici ale sistemului educațional alternativ sunt:
Instruirea educațională prin care programele de succes se concentrează clar pe
învățarea organizată și novatoare, care combină standarde academice înalte cu
instrucțiuni antrenante și creative și o cultură de așteptări ridicate pentru toți elevii. Prin
aceste programe învățarea trebuie să fie relevantă și aplicabilă vieții în afara școlii și
pentru oportunitățile de învățare și de muncă viitoare pentru că învățarea aplicată este
o componentă importantă a programului educațional.
Programele de învățământ sunt riguroase din punct de vedere educațional și sunt
legate și de sistemele de responsabilitate. Obiectivele de învățare sunt cunoscute de
elevi, de personalul didactic și de părinți. Elevii au planuri de învățare personalizate și
își stabilesc obiective de învățare pe baza planurilor lor individuale. Există oportunități
pentru tineri să capteze și să accelereze cunoștințele și abilitățile. Un amestec de
6
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abordări instructive este disponibil pentru a ajuta tinerii să atingă obiective
educaționale propuse.
Personalul didactic instructiv: cadrele didactice din programele alternative de
succes aleg să facă parte din program, să utilizeze de regulă tehnici de disciplină
pozitivă și să stabilească un raport de colaborare cu elevii și colegii. Au așteptări
ridicate în ceea ce privește performanțele elevilor, sunt certificați în zona lor de conținut
academic și sunt creativi în sălile de clasă. Ei au un rol important în guvernarea școlii
și proiectarea programului și a curriculumului.
Dezvoltarea profesională: programele de educație alternativă de succes oferă
cadrelor didactice activități de dezvoltare profesională continuă care îi ajută să-și
mențină un nivel de pregătire profesională ridicat, să îmbunătățească strategiile de
predare și să dezvolte metode de instruire alternative.
Facilitatea: programele alternative eficiente de învățare se desfășoară în unități de
învățământ curate și bine întreținute care sunt atractive și primitoare și care
favorizează bunăstarea emoțională, un sentiment de mândrie și siguranță și
majoritatea sunt aproape de transportul public.
Relaționarea/Crearea unui simț al comunității: programele alternative de educație
de succes se conectează la o mare varietate de organizații comunitare culturale,
servicii sociale și educaționale și la comunitatea de afaceri pentru a oferi asistență și
oportunități pentru beneficiarii de educație.
Conducere, guvernare, administrare și supraveghere: Multe studii au evidențiat
necesitatea autonomiei administrative și birocratice și a flexibilității operaționale.
Administratorii, profesorii, personalul serviciilor auxiliare, elevii și părinții sunt implicați
în diferitele aspecte ale programelor educaționale. Această autonomie creează
încredere și loialitate în rândul personalului. Un program de succes de educație
alternativă are un leadership puternic, angajat, loial și competent, de preferință cu un
profesor/director care administrează programul.
Suport pentru elevi: programele de educație alternativă de succes își susțin elevii
printr-o programare individualizată și flexibilă cu așteptări ridicate și cu reguli clare de
comportament. Ele oferă oportunități tinerilor să participe și să aibă un cuvânt de spus
în problemele școlare. Structura, programele de învățământ și serviciile auxiliare
trebuie să fie concepute în funcție de nevoile educaționale și sociale ale elevilor. Multe
dintre aceste unități de învățământ monitorizează zilnic toți elevii absenți sau întârziați
și dezvoltă sisteme de recompense pentru a promova prezența și performanța școlară.
Programele sunt structurate dar și extrem de flexibile. Regulile pentru aceste unități de
învățământ la a căror stabilire participă și elevii sunt puține, simple și aplicate în mod
constant. Există și procese care ajută elevii să facă trecerea de la studii către piață
muncii și de la liceu la pregătirea postliceală.
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1.4.2. Educația alternativă în România
Și în România, învățământul alternativ a devenit o formă de organizare a procesului
didactic care oferă o altă variantă educativă, diferită de cea din sistemul național de
învățământ. Există alternative educaționale atât de stat, cât și particulare iar
pluralismul educațional include atât învățământul particular, cât și alternativele
educaționale sau învățământul confesional.
Învățământul alternativ este o activitate care se desfășoară în instituții școlare care au
alte obiective, conținut, forme de predare și învățare în comparație cu școlile din
învățământul public și care le oferă elevilor o altă variantă de instruire și de educare.
Alternativele educaționale reprezintă în România, o abordare care preocupă din ce în
ce mai mult părinții dar și cadrele didactice și care începe să prindă teren, pentru că
sistemul tradițional de învățământ care se bazează pe reguli, norme și dogme clare,
precise, prestabilite a început să nu mai fie atât de agreat de părinții cu vederi
moderne. Privite la început cu rezervă, aceste alternative educaționale de inițiativa
privată, au ajuns astăzi să fie apreciate de cei mai mulți dintre cei implicați în actul
educațional și constatăm cu surprindere că societatea românească manifestă o
preferința și o deschidere către aceste sisteme educaționale și că este direct interesată
să reformeze sistemul de învățământ.
Noile orientări din educație, care au promovat puternic metodele active și naturale,
cunoscute drept alternative pedagogice s-au dezvoltat în timp sub multiple forme și
treptat au devenit mai mult decât o opoziție la vechea pedagogie. Treptat ele au
modificat întreaga abordare a practicii și activității pedagogice. În epoca contemporană
educația se raportează nu numai la condițiile și cerințele prezente ci și la cele viitoare,
fiind o consecință firească a ritmului accelerat de evoluție și transformare.
Pentru acest nou tip de educație, accentul se pune pe metode euristice de predareînvățare și pe mijloace tehnice. Conținutul educației a fost schimbat prin selectarea și
prelucrarea cunoștințelor după principiul interdisciplinarității, obiectivul principal fiind
sporirea capacității de adaptare a individului. Această tendință s-a concretizat și în
România, atât în perioada interbelică cât și după anul 1989. În perioada
postdecembristă au fost introduse și legiferate alternativele educaționale, cele mai
multe având la bază inițiative private.
Astfel, conform art. 59 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizată, în
sistemul de învățământ preuniversitar pot fi inițiate și organizate alternative
educaționale, cu acordul Ministerului Educației Naționale, pe baza unor regulamente
aprobate prin ordin al ministrului educației.
Locul și rolul alternativelor educaționale în sistemul de învățământ din România,
precum și cadrul juridic și instituțional necesar promovării și dezvoltării pluralismului
educațional românesc, sunt stabilite prin OMECTS nr. 5571/2011, actualizat,
privind Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar
alternativ.

21

Comisia Națională pentru Alternative Educaționale (C. N. A. E. ) este un organism
consultativ, fără personalitate juridică, care sprijină ministerul și instituțiile subordonate
acestuia în exercitarea atribuțiilor din domeniul învățământului preuniversitar alternativ
de stat și particular.
C.N.A.E stimulează pluralismul educațional prin colaborarea cu organizațiile
neguvernamentale care gestionează dezvoltarea alternativelor educaționale.
Acreditarea, respectiv evaluarea periodică a alternativelor educaționale se face potrivit
legii. Unitățile de învățământ preuniversitar alternativ dispun de autonomie
organizatorică și funcțională, în conformitate cu specificul alternativei. Este cunoscut
faptul că la toate formele de învățământ alternativ în limba română, în limbile
minorităților naționale sau în limbi de circulație internațională, se poate înscrie și
pregăti orice cetățean român.
Cadrele didactice care predau la grupe sau clase din alternativele educaționale au
dreptul la recunoașterea de către inspectoratele școlare județene și de către Ministerul
Educației Naționale a pregătirii și a perfecționărilor realizate de organizațiile,
asociațiile, federațiile care gestionează dezvoltarea alternativei respective la nivel
național.
Am asistat în ultimele decenii la o tendință permanentă de modernizare a sistemului
educațional, determinată atât de noile schimbări ale societății cât și de impregnarea
valorilor aduse din UE sau de pe mapamond în ceea ce privește sistemul educațional.
Această tendință s-a concretizat în România prin introducerea alternativelor
educaționale, cele mai multe având la baza inițiative private.
În învățământul preuniversitar din România în conformitate cu prevederile OMECT nr.
5. 571/2011 sunt recunoscute următoarele alternative educaționale: Montessori,
Freinet, Step by Step, Waldorf, Pedagogia Curativă și Planul Jena.
Aceste alternative educaționale funcționează atât ca unități independente, sub forma
învățământului particular, cât și în cadrul sistemului de învățământului public, dacă
sunt constituite grupe sau clase la care predarea este conformă cu unul dintre sisteme.
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2. Pedagogia Montessori
„Cercetările Mariei Montessini au scos la iveală existența unei forme mintale specifice
primei copilării, deosebită de aceea a adultului: copii mici manifestă de multe ori un fel
de surditate psihică, nu înregistrează comanda sau îndemnul adultului, nu
reacționează la îndemnurile acestuia ci lucrează spontan, indiferent de voința adultului.
Mintea la acea vârstă este o minte absorbantă. La această vârstă capacitatea de
discriminare senzorială se poate dezvoltă mai mult că oricând. Simțurile sunt ca un fel
de canale prin care mintea copilului absoarbe elementele din mediul ambiant ca pe o
hrană spirituală pe care o asimilează și pe care o crește ca spirit după cum prin hrana
fizică crește ca ființă biologică. Copilul clădește în sine omul adult de mâine cu
materialul pe care îl găsește în mediul sau ambiant. Măreția sau șubrezenia acestei
clădiri depinde de materialul de construcție, de calitatea și cantitatea acestui material
pe care îl oferă mediul său social și natural, precum și de tehnica acestei munci de
construcție, pe care o poate învață de la cei din jur. ”7
Maria Montessori s-a născut la dată de 31 august 1870, în localitatea Chiaravalle,
Italia, fiind singurul copil al familiei. Atât tatăl ei Alessandro Montessori cât și mama sa
Renilde Stoppani erau descendenți ai unor familii nobile. Copilăria și-a petrecut-o în
Ancona unde a mers la o școală obișnuită și la vârsta de 12 ani a fost mutată la Roma
pentru a avea parte de cea mai bună educație posibilă. A absolvit școala în anul 1886.
În anul 1890, devenind atrasă de biologie s-a hotărât să devină doctor. Această decizie
a revoltat lumea întreagă, pentru că nimeni nu mai auzise în acele timpuri ca o femeie
să urmeze cursurile de medicină. Cererea ei de înscriere la facultatea de medicină a
fost respinsă, dar ea nu s-a descurajat. În cele din urmă a fost admisă, fiind prima
femeie studentă la medicină din Italia. Pe parcursul studiilor a întâmpinat numeroase
greutăți din cauza conservatorismului și a prejudecăților dar nu s-a descurajat și și-a
găsit vocația în studiul și analiza comportamentală a copiilor, concepând și creând o
nouă metodă educațională. Prin observarea copiilor, Maria a descoperit realități cu
privire la bucuria de a învață, libertatea de a alege, nevoia copilului de a exersa și de
a manipula. Ea a numit acest proces normalizare și a realizat că acest proces poate
avea loc doar dacă i se oferă copilului un mediu propice. În anul 1909 ea a descris
observațiile și metodele sale în ceea ce privește copii, într-o carte intitulată Îl Metodo
della Pedagogia Scientifica Applicato All’Educazione Infantile Nelle Case Dei Bambini
(Metoda Pedagogiei Științifice Aplicată Educației Copiilor din Casă Copiilor).
În anul 1914, Maria Montessori a publicat o carte despre viața și experiența ei, carte
cunoscută sub numele de Descoperirea Copilului și în același an a ținut și primul curs
Montessori.
În anul 1916, a publicat cartea Autoeducazione (Autoeducare), o carte scrisă special
pentru copii cu vârste cuprinse între 6-11 ani, devenind evident faptul că tratează diferit
fiecare vârstă copilului pe etape în parte, ținând cont de nevoile și interesele fiecărui
plan/etape de dezvoltare al copilului.

7
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În anul 1939 a introdus termenul de „Educație Cosmică” pentru a descrie abordarea
concentră vârstei de 6-12 ani, termen care în viziunea sa sublinia interdependența
tuturor elementelor din lume. Astfel, copiii au început să lucreze în mod direct cu plante
și cu animale în medii naturale iar Montessori a dezvoltat un set de lecții, ilustrații,
planșe și modele, dar și materiale pentru botanică, zoologie și geografie pentru a fi
folosite în lucrul cu elevii. Între anii 1942 și 1944, aceste elemente au fost concentrate
într-un curs pentru metodă avansată de lucru cu elevii cu vârste cuprinse între 6 și 12
ani. Această muncă a dus la apariția a două cărți: Education for a New World (Educația
pentru o Lume Nouă) și To Educate the Human Potential (Educând Potențialul Uman).
Maria Montessori este autoarea a numeroase cărți, studii și articole de specialitate,
dintre care enumerăm:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antropologia Pedagogică, Milano, Vallardi, în anul 1910; (Antropologie
Pedagogică);
Îl Metodo della Pedagogia Scientifica applicato all’educazione infantile nelle
Case dei Bambini, Loescher &amp; C., Roma 1913 (Metoda pedagogiei
științifice aplicată în educația infantilă în Casă dei Bambini);
L’autoeducazione nelle scuole elementari, E. Loescher &amp; C. – P.
Maglione e Strini, Roma 1916 (Autoeducația în școală primară);
Manuale di pedagogia scientifica, Alberto Morano Editore, Napoli 1921
(Manual de pedagogie științifică, prima ediție în engleză fiind intitulată Dr.
Montessori’s Own Handbook, 1914);
Psico Geométria, Araluce, Barcellona 1934 (Psihogeometria);
Psico Aritmétică, Barcellona, Araluce, 1934 (Psihoaritmetica);
Îl segreto dell’infanzia, Bellinzona, Istituto Editoriale Ticinese S. Anno, 1938;
Dall’infanzia all’adolescenza, Garzanti, Milano 1949 (De la copilărie la
adolescență);
Educazione e pace, Garzanti, Milano 1949 (Educație și pace);
Formazione dell’uomo, Garzanti, Milano 1949 (Formarea omului);
La scoperta del bambino, Garzanti, Milano (Descoperirea copilului).

În principiu, educația Montessori își propune să ajute la dezvoltarea copilului într-o
ființă umană adultă, confortabilă cu sine, cu societatea și cu umanitatea în ansamblul
ei. În timp ce abordarea tradițională a educației rămâne concentrate pe transmiterea
unui set standard de cunoștințe, abordarea Montessori se concentrează pe susținerea
și sprijinirea procesului natural de dezvoltare a ființei umane.
Educația Montessori pornește de la ideea că rolul adultului este de a ajuta la
descătușarea puterilor de dezvoltare existente din naștere în copil, copil care de la o
vârstă fragedă deține energii constructive care îi ghidează formarea minții și
coordonarea corpului. Abordarea Montessori a fost dezvoltată fără idei preconcepute
privind modalitatea cea mai bună de a ajută copilul în drumul sau spre maturitate.
Din observarea copiilor din diferite țări și culturi Montessori a concluzionat că există
patru etape importante de dezvoltare a copilului până la maturitate, respectiv: 0-6 ani,
6- 12 ani, 12-18 ani și 18-24 ani. Fiecare etapă are propriile obiective: în prima etapă
se are în vedere dezvoltarea sinelui ca ființă individuală, în a două etapă se urmărește
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dezvoltarea ființei sociale, în a treia etapă se are în vedere nașterea adultului și găsirea
propriului sentiment de sine și în a patra etapă se dorește consolidarea personalității
mature.
Dezvoltarea completă a ființei umane adulte necesită ca nevoile specifice fiecărei
etape să fie satisfăcute, în condițiile în care, ființele umane au o serie de tendințe
comportamentale care oferă fiecărui copil capacitatea de a se adapta în funcție de
locul și timpul său. Toate aceste trăsături umane cum ar fi: a explora, a ordona, a
manipula, a imagina, a repeta, a lucra și a comunica au fost dintotdeauna de
importanță crucială pentru evoluția umană și sunt deja active în copil.
2. 1. Aspectele metodologice ale Pedagogiei Montessori
Metodologia Montessori este centrată pe ideea ”Ajută-mă să mă descurc singur”. În
concordanță cu acest sistem educațional, părinții și educatorii au datoria să-i ajute sau
mai bine-zis să-i învețe pe copii să se descurce singuri. Cadrul didactic al unei unități
de învățământ Montessori lucrează individual cu fiecare copil, îl ghidează pornind de
la interesul și potențialul fiecăruia și intervine doar atunci când copilul are nevoie de
direcționare.
Rolul educatorului/părintelui este de a face legătura copilului cu fiecare material în
parte, de a transmite prin mișcări logice scopul inteligent al fiecărei activități. Urmează
apoi rândul copilului de a experimenta activitatea și de a o repeta de câte ori simte
nevoia. Mediul pregătit invită la repetiție, la concentrarea atenției, la independență și
la bună dispoziție. Materialele speciale permit copilului să aleagă acele activități care
îi incită interesul personal. Sub îndrumarea educatorului/ părintelui copilul acumulează
cunoștințe, făcând propriile lor descoperiri, fiind astfel cultivate concentrarea,
motivația, autodisciplina și dragostea pentru a învăța. Concentrarea atenției asupra
unei activități, însoțită de repetiție, este momentul cheie în creșterea interioară a ființei
umane. Ariile de dezvoltare Montessori prezintă o abordare integrată a mai multor
domenii cu interdependențe între disciplinele studiate și în acest fel, o lecție duce la
multe altele, fiind un program de învățare individuală. Această arii au fost concepute
pentru a-i învăța pe copii deprinderile din viața de zi cu zi și învățarea prin exemple
concrete din viața reală a unor activități, favorizează dezvoltarea independenței, a
încrederii în sine, a deprinderii de a păstra ordinea la locul de muncă și de odihnă,
coordonarea și concentrarea.
În cadrul acestor arii curriculare se au în vedere patru grupe diferite de exerciții,
respectiv: îngrijirea personală, îngrijirea mediului înconjurător și dezvoltarea relațiilor
sociale și coordonarea și armonia mișcării corporale. Deprinderile zilnice din viața
cotidiană urmăresc formarea unui individ independent și autonom. Sunt activități care,
prin mișcări repetitive, duc la o perfecționare a coordonării, la autodisciplină, precum
și la o capacitate crescută de concentrare.
Dezvoltarea senzorială presupune materiale specifice care să-i ajute pe copiii în
perfecționarea experiențelor de observare, ascultarea sunetelor, de atingere, de
rafinarea a gustului și a mirosului. Cu ajutorul exercițiilor senzoriale copilul poate să
distingă, să ordoneze, să clasifice și să descrie impresii senzoriale legate de lungime,
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înălțime, temperatură, greutate, culoare, miros. Exercițiile senzoriale și de manipulare
sunt nu numai un ajutor pentru dezvoltarea și maturizarea organelor de simț dar și un
punct de pornire pentru creșterea potențialului intelectual al copilului. Aceste exerciții
reprezintă provocări semnificative care îi fascinează pe copii. Exercițiile senzoriale dau
sens percepțiilor și dezvoltă gândirea copiilor, respectiv analiza, sinteza, clasificarea
și generalizarea. Sprijinirea copiilor pentru a compara și a clasifica reprezintă puncte
importante în stimularea senzorială și intelectuală. Mintea trebuie să judece, să
compare, să clasifice și să tragă concluzii. Experiența cu materialele senzoriale
reprezintă pentru copii primul pas în înțelegerea conceptelor abstracte învățate.
Matematica a fost privită de Maria Montessori că fiind un proces mental natural care
începe de la un nivel concret și progresează către un nivel abstract, fiecare copil având
un spirit matematic înnăscut. Scopul utilizării materialelor de matematică în primii ani
este de a pune bazele pentru dezvoltarea cognitivă și pentru a pregăti tranziția treptată
spre gândirea abstractă. Materialele matematice, specifice în educația Montessori dau
șansă copilului să tragă singur concluzii matematice prin observare, sortare, asociere
și să înainteze singur de la o noțiune la alta.
Limba și comunicarea, la rândul lor prezintă o abordare integrată care combină
fonetica și noțiunile de vocabular cu noțiunile de gramatică și de studiere a textului
literar. În domeniul lingvistic, există o mare varietate de materiale de lectură, de
pregătire, de analiză fonetică, de înțelegere a sensurilor cuvintelor și materiale pentru
dezvoltarea capacităților de receptare a mesajului oral și scris. Dezvoltarea limbajului
este o preocupare a întregii pedagogii Montessori. În metoda Montessori scrisul
precedă lectura textului, faza sensibilă pentru scris apărând la vârstă de 4 – 5 ani.
În schimb, științele reprezintă cadrul general pentru studierea tuturor celorlalte
discipline din ariile curriculare Montessori, fiind ideea centrală în jurul căreia se
dezvoltă și în care sunt incluse toate domeniile de cunoaștere. Acestea includ noțiuni
de istorie, geografie, botanică, zoologie, chimie, fizică, astronomie, geologie,
antropologie, muzică, arte plastice și educație civică.
Metodologia Montessori este centrată pe:
Dezvoltarea naturală – care presupune că din primele secunde de viață, copilul
începe să se dezvolte. El așteaptă să fie stimulat, așteaptă să cunoască, să capete
noi și noi experiențe, cadrul didactic având rolul de a ghida copilul în alegerile pe care
le face;
Explorarea naturală – presupune că orice copil explorează în mod natural lumea
înconjurătoare și se joacă într-un mod inteligent, fiind liber să acționeze în concordanță
cu tendințele lui native și toate activitățile Montessori sunt concepute cu scopul de a
maximiza independența copilului, acestea fiind identificate și alese de copil și nu
sugerate de educator;
Disciplina Montessori, care demonstrează că structura ordonată a mediului
Montessori reprezintă principalul ghid al copilului spre cunoaștere și descoperire,
educatorul Montessori având doar un rol de ajutor, de sprijin în dezvoltarea acestuia,
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copilul învățând să se auto-evalueze, calitate care îl conduce pe drumul autodezvoltării;
Jocurile logice ne arată că materialele folosite în activitățile Montessori oferă rezultate
vizibile și stimulează dezvoltarea firească a copiilor. Copiii învață jucându-se și se
joacă învățând și toate materialele Montessori reprezintă o sinteză perfectă între
materialele didactice și jocurile de dezvoltare;
Educatorul Montessori – ne demonstrează prin tot ceea ce face că educația
Montessori începe prin înțelegerea rolului adultului, care oferă sprijin sau ajutor în
eliberarea puterilor interioare existente, de dezvoltare ale copilului. Abordarea
Montessori a evoluat și evoluează continuu datorită absenței unor idei preconcepute
despre cum se poate dezvolta cel mai bine copilul în călătoria sa către maturitate;
Mediul pregătit ne arată că educația Montessori caută să furnizeze copilului mediul
ideal adecvat fiecărei perioade de dezvoltare. Acest mediu pregătit al experienței
Montessori asigură o fundație sigură și permanentă pe care se bazează educația.
Mediul este conceput că un pod între acasă și lumea întreagă;
Materialele care fac obiectul studiului din mediul Montessori sunt materiale
originale concepute în așa fel încât să ajute la maximizarea independenței copilului:
toate sunt de dimensiuni potrivite copilului, sunt așezate într-un mod ordonat, se poate
ajunge ușor la ele și sunt accesibile copiilor pe rafturi deschise, aflate la nivelul
acestora.
Grupele mixte, care pornește de la premisa că un mediu cu vârste mixte este o
trăsătura importantă în educația Montessori. Deoarece copiii au nevoi diferite în
etapele lor de dezvoltare, clasele sunt mixte pe serii de vârste, adică există grupele de
vârste: 0-3 ani, 3-6 ani, 6-9 ani, 9-12 ani, 12-15 ani sau 15-18 ani;
Libertățile și disciplina, presupun că fiecărui copil i se oferă posibilitatea alegerii
activităților în vederea dezvoltării individuale. Interacțiunea copilului cu mediul este cea
mai productivă când este liber aleasă de acesta și bazată pe interesul său personal.
Fiecărui copil i se dă posibilitatea alegerii activităților și libertatea de a-și lua cât timp îi
trebuie pentru aceste activități. În mod paradoxal, această libertate conduce către
disciplină.
Școlile Montessori sunt divizate pe grupe mixte de vârste, adică:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

0-3 ani – clasa antepreșcolară;
3-6 ani – clasa preșcolară;
6-9 ani – ciclul Primar 1;
9-12 ani – ciclul Primar 2;
12-15 ani – ciclul Secundar 1;
15-18 ani – ciclul Secundar 2;

Principiile Montesori par simple dar sunt pline de profunzime și înțelepciune, respectiv:
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ü Principiul de baza al metodei Montessori este auto-educarea. Copilului i se da
libertatea - controlată desigur-de a alege ce anume vrea să învețe și cât timp
să își aloce exersând o activitate și perfecționându-și metodele. Acesta nu este
deranjat de la activitatea sa și nici nu este corectat pe parcurs, întrucât se merge
pe ideea că singur se va corecta și tot singur se va opri din activitatea lui, atunci
când va dori;
ü Pe principiul libertății controlate, școlile Montessori permit copiilor să lucreze în
ritmul lor propriu, singuri sau împreună cu alte persoane. Cadrele didactice nu
impun copiilor un anumit stil de învățare, ci încurajează dezvoltarea copiilor
independenți, auto-motivați, activi, echilibrați și colaborativi, prin predare de la
egal la egal. Copilul și învățarea sunt pe primul loc în sistemul Montessori, iar
predarea și curriculumul, pe locul doi;
ü Un alt principiu de baza de la care pornește metoda Montessori este crearea
unui mediu cât mai natural, stimulativ, asemănător cu viață de familie, cu
materiale care să ajute la dezvoltarea copilului. Copiii trebuie să simtă plăcerea
de a învață și de a descoperi în mod spontant ceea ce vor să afle.
Care sunt rezultatele metodei Montessori? În urma metodei Montessori, copiii pot
atinge performanțe educaționale mult peste nivelul mediu formate cu ajutorul jocului și
într-un mod distractiv. Ei vor fi capabili să primească cu plăcere și cu interes sarcinile
școlare chiar și să-și asume alte sarcini. S-a dovedit faptul că se formează caracterul,
formarea acestuia fiind la fel de importantă ca și formarea academică. Copiii își
dezvoltă o atitudine pozitivă față de școală și față de învățare și un comportament
social plăcut, calm și dezinhibat. Se dezvoltă o curiozitate statornică, inițiativa și
perseverența, încrederea în sine, simțul ordinii, abilitatea de a lua decizii, simțul
responsabilității dar și deprinderi de autocontrol și autodisciplină.
2.2. Modalități de organizare și funcționare
Prin OMECTS Nr. 5. 571. /2011 s-a stabilit Regulamentul de organizare și funcționare
a învățământului preuniversitar alternativ, iar prin Protocolul nr. 8318/26. 02. 2019
încheiat între MEN și Federația Montessori România s-a stabilit cadrului instituțional
și juridic pentru funcționarea, dezvoltarea și diversificarea inițiativelor de învățământ
alternativ de stat și particular Montessori. (Anexa nr. 1)
Școlile Montessori funcționează în România ca unități de învățământ autorizate și fac
parte din rețeaua națională de învățământ. Aceste unități de învățământ promovează
respectul pentru fiecare membru al unității de învățământ, respectiv pentru copii și
elevi, pentru personalul grădiniței și școlii didactic, nedidactic și auxiliar dar și pentru
părinți, promovând relații de colaborare între toți membrii comunității, transparență în
ceea ce privește modul de organizare, deciziile, intențiile, rezultatele, perfecționarea
continuă a personalului didactic și de conducere, profesionalism și bineînțeles
promovarea unei educații incluzive, a unui învățământ pentru toți copiii. Unitățile de
învățământ Montessori își propun o politică de asigurare a egalității de șanse în
educație și de sprijinire a tuturor copiilor și elevilor, inclusiv a celor din grupuri sociale
defavorizate și a celor cu cerințe educaționale speciale.
Serviciile educaționale oferite se adresează următoarelor grupuri țintă:
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•
•
•
•

copiilor și elevilor școlarizați în cadrul grupelor, claselor, structurilor și unităților
de învățământ alternativ de stat și particular Montessori;
părințiilor și aparținătorilor legali ai copiilor și elevilor școlarizați în cadrul
grupelor, claselor, structurilor și unităților de învățământ alternativ de stat și
particular Montessori;
cadrelor didactice și nedidactice care își desfășoară activitatea în cadrul
alternativei educaționale Montessori;
organizațiilor, instituțiilor private și de stat, cu interes comun în funcționarea
sistemului educațional alternativ Montessori în România.

Învățământul preuniversitar alternativ Montessori se integrează în sistemul național de
învățământ și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3)
din OMECTS nr. 5571/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 59 din
Legea Educatiei Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale
Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
din România, ale Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului
preuniversitar alternativ și a Regulamentului Montessori avizat de Comisia Națională
pentru Alternative Educaționale (C. N. A. E. ) și aprobat de Ministerul Educației
Naționale, ale Ordinul privind aprobarea planului-cadru de învățământ și a programelor
școlare pentru grupele de vârstă 0-6 ani și 6-12 ani, alternativa educațională
Montessori nr. 6142/01. 11. 2011.
Învățământul preuniversitar alternativ Montessori se organizează în grupe, clase,
structuri și unități de învățământ alternativ, de stat sau particulare, conform art. 18 din
OMECTS nr. 5571/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Grupele, clasele, structurile și unitățile de învățământ alternativ Montessori se
organizează și funcționează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, ale
Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar aprobat prin ordinul MECTS 5079/31. 08. 2016, cu modificările și
completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare și funcționare a
învățământului preuniversitar alternativ și ale ROFUIP al fiecărei unității de învățământ,
elaborat in conformitate cu art. 2 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare
a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin ordinul MECTS nr. 5079/31. 08.
2016, cu modificările și completările ulterioare.
Studiile efectuate de către antepreșcolari, preșcolari și elevi în grupe, clase, structuri
și unități de învățământ preuniversitar alternativ Montessori care funcționează legal,
sunt recunoscute de MEN. Federația Montessori România, prin statutul sau, reprezintă
alternativa educațională Montessori la nivel național și interesele învățământului
preuniversitar Montessori din România, atât în raport cu instituțiile statului român
(Ministerul Educației, Comisia Națională pentru Alternative Educaționale CNAE,
ARACIP, autorități centrale, guvernamentale și nonguvernamentale, interesate în
educație cât și în raport cu instituții sau structuri și obiective similare din afara tării.
Orice unitate de învățământ care deține autorizare provizorie sau de acreditare să
școlarizeze în alternativa educațională Montessori, în România, poate adera în calitate
de membru la Federația Montessori România.
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Inițiativa înființării grupelor, claselor, structurilor și unităților de învățământ
preuniversitar alternativ Montessori se concretizează prin depunerea de către unitatea
de învățământ și/sau organizația sau entitatea juridică interesată, a documentației
necesare autorizării, conform legislației în vigoare. Documentația va fi însoțită de avizul
CNAE. care certifică respectarea de către inițiator a condițiilor minime de funcționare
în alternativa educațională Montessori. Unitățile de învățământ preuniversitar alternativ
Montessori, de stat sau particulare, precum și grupele, clasele și structurile integrate
în unități de stat sau particulare se supun acreditării conform legii. Unitățile de
învățământ preuniversitar alternativ Montessori dobândesc personalitate juridică
conform legislației în vigoare. Înființarea grupelor, claselor și structurilor de învățământ
alternativ Montessori se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:
•
•
•
•
•

exprimarea în scris a opțiunii părinților sau tutorilor legal instituiți, în cazul
unităților de învățământ de stat;
asigurarea cadrelor didactice abilitate pentru alternativa educațională
Montessori, a căror formare este recunoscută de către Federația Montessori
România, pe baza standardelor de calitate Montessori;
avizul consiliului de administrație al unității de învățământ, în cazul unităților de
învățământ deja autorizate sau acreditate;
avizul Comisiei Naționale pentru Alternative Educaționale;
aprobarea grupei, clasei sau structurii de învățământ de către consiliul de
administrație al inspectoratelor școlare, prin cuprinderea acestora în proiectul
planului de școlarizare pentru învățământul preuniversitar.

Unitatea de învățământ sau organizația interesată asigură la înființarea grupelor,
claselor, structurilor și unităților de învățământ în alternativa Montessori, dotarea
minimă specifică alternativei.
Rețeaua școlară de învățământ preuniversitar alternativ Montessori cuprinde
totalitatea unităților de învățământ alternativ Montessori de stat și particulare, precum
și grupele, clasele, structurile integrate în unități școlare de stat și particulare,
autorizate provizoriu și/sau acreditate.
Învățământul preuniversitar alternativ de stat și/sau particular Montessori este
organizat conform art. 15 din Regulamentul de organizare și funcționare a
învățământului preuniversitar alternativ pe niveluri și cicluri de l, 2, 3 respectiv 6 ani de
studiu, astfel:
1. Educație timpurie (0-6 ani)
v antepreșcolar – 2 luni - 12/15 luni (copii nemergători);
v 12/15 luni-3 ani (copii mergători) (Assistant to Infancy)
v preșcolar — 2, 5/3-6 ani (Casa dei bambini);
2. Învățământul primar, 6-12 ani sau 6-9 ani, respectiv 9-12 ani; (Elementary)
3. Învățământul secundar, 12-18 ani sau 12-15 ani, respectiv 15-18 ani (Erdkinder)

30

Conducerea unităților de învățământ Montessori își fundamentează deciziile pe dialog
și consultare, promovând participarea părinților la viața școlii, respectând dreptul la
opinie al elevului și asigurând transparența deciziilor și a rezultatelor, printr-o
comunicare periodică, adecvată a acestora, în conformitate cu Legea educației
naționale nr. 1/2011, actualizată cu modificările și completările ulterioare.
Unitățile de învățământ Montessori sunt conduse de consiliul de administrație și de
director iar pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de învățământ
se consultă cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, consiliul reprezentativ
al părinților, autoritățile administrației publice locale. Consultanța și asistența juridică
pentru unitățile de învățământ Montessori, se asigură la cererea directorului, de către
inspectoratele școlare, prin consilierul juridic.
Personalul unităților de învățământ
În unitățile de învățământ preuniversitar Montessori, personalul este format din
personal didactic, didactic auxiliar și personal nedidactic iar selecția personalului
didactic și a celui nedidactic din unitățile de învățământ se face prin concurs sau
examen, conform normelor specifice.
Personalul din unitățile de învățământ Montessori trebuie să aibă o ținută morală
demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o
vestimentație decentă și un comportament responsabil și îi este interzis să desfășoare
acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și
familială a acestuia sau să aplice pedepse corporale, precum și să agreseze verbal,
fizic sau emoțional elevii sau colegii.
Structura de personal și organizarea unității de învățământ se stabilesc prin
organigramă, prin statele de funcții și prin proiectul de încadrare ale fiecărei unități de
învățământ. Prin organigramă se stabilesc structura de conducere și ierarhia internă,
organismele consultative, catedrele, comisiile și celelalte colective de lucru,
compartimentele de specialitate sau alte structuri funcționale prevăzute de legislația în
vigoare. Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an școlar, se
aprobă de către consiliul de administrație și se înregistrează ca document oficial la
secretariatul unității de învățământ. Personalul didactic de predare este organizat în
comisii metodice și în comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate
cu normele legale în vigoare și cu prevederile ROFUIP.
La nivelul unităților de învățământ preuniversitar Montessori funcționează următoarele
compartimente de specialitate: secretariat, administrativ și biblioteca, potrivit legislației
în vigoare.
2. 3. Programa școlară, curriculum-ul

Programa școlară respectă prevederile Curriculumului Național și în același timp
principiile și standardele Pedagogiei Montessori. Pentru ciclul primar programa
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Montessori respecta prevederile: O. M. E. C. T. S. nr. 4686/05. 08/2003, privind
aprobarea Planului – cadru de învățământ și a programelor școlare pentru clasele I și
a II-a și ale Ordinului nr. 5198/01. 11. 2004 privind aprobarea planurilor-cadru de
învățământ pentru clasele a III-a și a IV-a și a noilor programe școlare pentru clasa a
III-a.
În raportarea la programele naționale de învățământ folosite se aplică principiile
pedagogiei Montessori, respectiv elevul este privit ca un participant activ la procesul
de învățare. Procesul de educație este centrat pe elev și pe nevoile sale și nu pe cele
ale pedagogului. Se are în vedere o abordare transdisciplinară și interdisciplinară a
subiectelor de studiu. Disciplinele se studiază progresiv pe tot parcursul ciclului primar
și în corelație unele cu celelalte. De asemenea, există o flexibilitate în studierea
disciplinelor, în sensul ordinii și a ritmului studierii, astfel încât la sfârșitul ciclului elevii
să aibă cel puțin același nivel de cunoștințe ca și cei care urmează o școală de stat.
Se respectă ritmul elevului în procesul de învățare, acesta având posibilitatea de a
studia în funcție de capacitatea, talentul și de gradul său de interes.
Pentru respectarea specificului pedagogiei Montessori și a condițiilor concrete
specifice fiecărei unități de învățământ, perioadele de desfășurare a cursurilor și a
vacanțelor stabilite prin OMEN se pot modifica de către Consiliul de administrație al
fiecărei unități de învățământ Montessori cu respectarea numărului minim de
săptămâni de cursuri stabilit prin ordin al ministrului educației naționale, în fiecare an
școlar, înainte de începerea anului școlar respectiv și cu informarea inspectoratului
județean sau al municipiului București și a părinților elevilor.
În unitățile de învățământ Montessori cursurile se pot organiza la toate nivelurile numai
în forma de învățământ de zi cu frecvență. Pentru nivelurile de învățământ
antepreșcolar și preșcolar unitățile de învățământ Montessori pot funcționa cu program
normal și prelungit. Pentru nivelul de învățământ secundar, unitățile de învățământ
Montessori pot funcționa și cu program săptămânal, în sistem de internat.
Învățământul preuniversitar alternativ Montessori se desfășoară, de regulă, în limba
română. În condițiile legii, se pot organiza grupe, clase, structuri sau unități de
învățământ preuniversitar alternativ Montessori în limbile minorităților naționale și/sau
în limbi de circulație internațională, conform legislației în vigoare.
La alcătuirea programului școlar al grupelor sau claselor Montessori instituția de
învățământ asigura un cadru propice desfășurării ciclurilor de activitate neîntrerupt
Montessori, pe parcursul programului zilnic de funcționare, astfel:
•
•
•
•

pentru nivelul de învățământ pre-primar:
la grupele de antepreșcolari (0-3 ani): minim 2 ore/zi;
la grupele de preșcolari (3 – 6 ani): 3 ore/zi, în programul de dimineața și 2-3
ore/zi, în programul de după-amiază, în unitățile de învățământ cu program
prelungit;
pentru nivelul de învățământ primar (6-12 ani): 5-6 ore/zi de ciclu de lucru
Montessori, distribuit în două perioade de 2-3 ore neîntrerupte;
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•

pentru nivelul secundar 12-18 ani: minim 2 cicluri de 3 ore de lucru (munca și
studiu) în funcție de nevoile de muncă și studiu ale elevului și a comunității din
care face parte.

Ciclu de activitate neîntrerupt Montessori este atunci când copiii fac o activitate care-i
interesează, o vor repeta de nenumărate ori, aparent fără un motiv și se vor opri brusc,
numai atunci când nevoia interioară care i-a împins spre acea activitate va fi
satisfăcută. Pentru a oferi posibilitatea desfășurării unor cicluri de lucru lungi și cu un
grad mare de concentrare, metoda Montessori susține necesitatea unei perioade de
lucru neîntrerupte de 3 ore.
Ciclu de lucru de 3 ore, cu 2 valori maxime și o valoare minimă a concentrării atenției,
are o durată de aproximativ 3 ore. În instituțiile de învățământ Montessori, copiilor li se
oferă 3 ore de activitate independentă, liber aleasă, neîntreruptă și fără un program
dinainte stabilit, perioadă în care aceștia se concentrează și repetă până la împlinire.
Ciclul de lucru neîntrerupt Montessori exclude activități de grup cu întreaga clasă sau
alte activități cum ar fi activități tip cluburi, activități sportive sau orice altă activitate
organizată după alte principii decât cele specifice alternativei educaționale Montessori.
Înscrierea copiilor/elevilor în unitățile de învățământ, grupele sau clasele din alternativa
educațională Montessori se face în conformitate cu prevederile Legii Educației
Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr.
3027/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului – cadru de organizare
și funcționare a învățământului preuniversitar, aprobat prin ordinul MECTS nr.
5079/2016 și cu planul de școlarizare aprobat, printr-o cerere scrisă din partea
părinților sau tutorilor legali.
Înscrierea în învățământul primar se face în baza Metodologiei și a calendarului de
înscriere a copiilor în învățământul primar, în temeiul art. 23 și art. 29 din Legea
Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Frecvența, evaluarea, și evidența procesului de predare-învățare se fac în baza
documentelor școlare specifice prevăzute de Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, a Regulamentului cadru de organizare și
funcționare a învățământului preuniversitar, aprobat prin ordinul MECTS nr. 5079/2016
cu modificările și completările ulterioare și în baza regulamentului de organizare și
funcționare a învățământului preuniversitar al alternativei educaționale Montessori.
Transferul copiilor din/în alternativa educațională Montessori, se face în interesul
copilului, în baza opțiunii părinților/tutorilor legali, în conformitate cu legislația în
vigoare.
Formațiunile de studiu care funcționează în cadrul alternativei Montessori sunt grupe
și clase mixte din punct de vedere al vârstei. În cadrul acestora preșcolarii/elevii își
desfășoară activitatea pe trei, respectiv șase ani de studiu, corespunzător planurilor
de dezvoltare identificate de pedagogia Montessori.
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Învățământul alternativ preuniversitar Montessori cuprinde următoarele formațiuni de
studiu:
•
•
•
•
•

Comunitate 2-12/15 luni și cuprinde un număr minim de 3 și maxim de 12 copii.
Raportul este de maxim 4 copii la I adult, cel puțin unul dintre adulți fiind profesor
Montessori 0-3 ani (Assistant to Infancy 0-3 ani);
Comunitate 12/15 — 3 ani și cuprinde un număr minim de 3 și maxim 15 copii.
Raportul este de maxim 5 copii la 1 adult, cel puțin unul dintre adulți va fi
profesor Montessori 0-3 ani (Assistant to Infancy 0-3 ani);
Comunitate 3-6 ani și cuprinde un număr minim de 5 și maxim 35 de copii cu
minim un profesor Montessori și cel puțin un asistent de profesor Montessori;
Comunitate 6-12 ani având un număr minim de 5 și maxim 45 de elevi cu minim
un profesor Montessori și minim un asistent de profesor Montessori. Clasele
constituite cu mai mult de 35 de elevi vor funcționa cu doi profesori Montessori;
Comunitate 12-18 ani având un număr minim de 5 și maxim de 25 de elevi cu
un mentor îndrumător și o echipă de minim 3 profesori cu simple sau multiple
specializări.

Trecerea de la o grupă/clasă la alta se realizează treptat, în momentul în care copilul
este pregătit. În timpul tranziției copilul rămâne în evidența grupei/clasei la care este
înscris. În învățământul preșcolar transferul copilului de la o grupă la alta se poate face
în timpul anului școlar, la decizia directorului.
La trecerea de la învățământul preșcolar la învățământul primar tranziția se poate face
numai în unitățile care școlarizează ambele niveluri, numai pentru copiii care solicită
continuarea studiilor în unitate. Tranziția va putea avea loc către clasa în care copilul
va fi înscris la nivelul primar, în ultimul semestru al nivelului 3-6 ani.
În unitățile care aleg să funcționeze, cu două clase de nivel primar I și primar II, tranziția
de la clasa 6-9 ani la clasa 9-12 ani poate dura maxim un an școlar, este în strictă
concordanță cu interesul elevului și se poate realiza astfel:
•

•

poate începe oricând în cel de-al treilea an al clasei 6-9 ani, situație în care
elevul este înscris în clasa 6-9 ani dar participă la activități în ambele clase. În
acest caz, înregistrările în caietul de progres al elevului se efectuează de către
profesorii Montessori de la ambele clase, fiecare înregistrând activitatea pe care
a efectuat-o elevul sub îndrumarea sa. Evaluarea elevului se efectuează de
către cei doi profesori în echipă și scrisoarea de evaluare este semnată de
amândoi;
poate începe oricând în timpul primului an al clasei 9-12 ani, situație în care
elevul este înscris în clasa 9-12 ani dar participă la activități în ambele clase. În
acest caz, înregistrările în caietul de progres al elevului se efectuează de către
profesorii Montessori de la ambele clase, fiecare înregistrând activitatea pe care
a efectuat-o elevul sub îndrumarea sa. Evaluarea elevului se efectuează de
către cei doi profesori în echipă și scrisoarea de evaluare este semnată de
amândoi.
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Trecerea de la nivel 12-15 ani la 15-18 ani se desfășoară conform acelorași principii
de la nivelul primar I și primar II.
Ariile curriculare Montessori reprezintă o abordare holistică integrată a mai multor
domenii, între disciplinele studiate existând conexiuni.
Viața practică, are în vedere îngrijirea personală, îngrijirea mediului înconjurător,
dezvoltarea relațiilor sociale, jocul tăcerii sunt cele patru grupe distincte de exerciții
care compun aria curriculară a deprinderilor de viață practică. Ea reprezintă debutul în
curriculumul Montessori deoarece stabilește baza pentru toate celelalte arii curriculare.
Deprinderile de viață practică urmăresc formarea unui individ independent și autonom.
Dezvoltare senzorială, o altă zonă a curricumului Montessori este cea a dezvoltării
senzoriale, care conține materiale specifice care să-i ajute pe copii în perfecționarea
experiențelor de observare, ascultare a sunetelor, de atingere, de perfecționare a
gustului și a mirosului. Cu ajutorul exercițiilor senzoriale, copilul poate să distingă, să
ordoneze, să clasifice și să descrie impresii senzoriale legate de lungime, înălțime,
temperatură, greutate, culoare, miros. Exercițiile senzoriale și de manipulare sunt un
ajutor pentru dezvoltarea și maturizarea organelor de simț, ochi, urechi, nas, limbă sau
piele. De asemenea, sunt și un punct de pornire pentru creșterea potențialului
intelectual al copilului. Aceste exerciții îi fascinează pe copii, dau sens percepțiilor și
dezvoltă gândirea. Mintea trebuie să judece, să compare, să clasifice și să tragă
concluzii. Încurajarea copiilor de a compara și de a clasifica reprezintă puncte
importante în stimularea senzorială și intelectuală. Aceste experiențe sunt un prim pas
pentru copii în înțelegerea conceptelor abstracte învățate.
Matematica este privită de Maria Montessori ca fiind un proces mental natural. Acesta
începe de la un nivel concret și progresează spre unul abstract, fiecare copil având un
spirit matematic înnăscut. Aria curriculară matematică utilizează materiale în primii ani
ai școlarizării în scopul de a pune bazele pentru dezvoltarea cognitivă și pentru a
pregăti tranziția treptată spre gândirea abstractă.
Limba și comunicarea, aria curriculară de limbă și comunicare este o abordare
integrată. Aceasta combină noțiunile de fonetică și vocabular cu cele de gramatică și
de studierea textului literar. În metoda Montessori scrisul precedă lectura textului, faza
sensibilă pentru scris apărând la vârsta de patru – cinci ani.
Educație cosmică, respectiv cadrul general pentru studierea tuturor disciplinelor din
ariile curriculare în pedagogia Montessori este aria educație cosmică. În aceasta sunt
incluse elemente din toate domeniile de cunoaștere cum ar fi istoria, geografia,
botanica, zoologia, chimia, fizica astronomia, geologia, antropologia, muzica, artele
plastice și educația civică. Prin această educație cosmică, dorința este de a transmite
copiilor o viziune clară asupra întregului univers.
Evaluarea elevilor în sistemul pedagogiei Montessori este continuă și permanentă.
Planificarea activităților instructiv-educative se realizează individual ținând cont de
ritmul și interesele fiecărui copil în parte. Profesorul urmărește și înregistrează zilnic
evoluția academică a elevilor, fiecare elev în parte învățând cu sprijinul profesorului
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cum să își gestioneze resursele de energie și timp, astfel încât să beneficieze optim
de ceea ce școala are de oferit curiozității lui native. La finalul fiecărui semestru
colectivul de profesori de la clasă redactează o scrisoare de evaluare în care prezintă
o sinteză a activității elevului pe parcursul întregului semestru, conținând aspecte
privind dezvoltarea personală, modul de lucru și comportamentul social al elevului,
precum și temele studiate de elev la fiecare arie curriculară și disciplină în parte.
Scrisorile de evaluare sunt prezentate personal de către profesori părinților, în cadrul
unor întâlniri individuale pe această temă.
În cea mai mare parte a unităților de învățământ Montessori, pornind de la observațiile
Mariei Montessori s-au elaborat materiale, tehnici și arii curriculare specifice, care îl
ajută pe fiecare copil să își atingă potențialul maxim.
2. 4. Specificitatea alternativei educaționale Montessori în raport cu
învățământul tradițional și în raport cu celelalte alternative educaționale
Diferențele între metodă Montessori și sistemul tradițional de învățământ, sunt:
•

•

•

•

•

Dacă într-o instituție de învățământ tradițională, grădiniță sau școală,
copiii au cam aceeași vârstă, într-o clasa Montessori există comunități
mixte de vârstă: la grădiniță sunt copii între 3 și 6 ani care se află în
aceeași grupa, iar la școală, copii între 6 și 12 ani, în aceeași clasa.
Faptul că în sistemul Montessori, copii de vârste diferite sunt în aceeași
clasa sau în aceeași grupa, ca într-o familie practic, încurajează
diversitatea, toleranță, răbdarea și întrajutorarea.
Într-o clasa sau grupa Montessori, există până la 35 de elevi, întrucât se
consideră că o clasa cu un număr mai mare de copii asigura o varietate
mai mare de tipologii și caractere, iar acest lucru favorizează învățarea
socială. Scopul este acela de a crea o comunitate, practic, bazată pe
cooperare și respect.
Dacă la școală tradițională, copiii trebuie să stea în bănci, atenți la ceea
ce le preda învățătorul, fără să vorbească sau să se miște, într-o clasa
Montessori, copiii se pot mișcă liber și pot alege singuri ce să învețe. Prin
acest lucru, se dezvoltă capacitatea copilului de a lua singur decizii cu
privire la propria persoană.
În clasele Montessori nu se încurajează competiția cu ceilalți elevi și nu
se dau calificative, note sau alte recompense care ar putea să intervină
în libera alegere a copilului. Nu există teste, competiție, recompense sau
pedepse, întrucât se consideră că singurul lucru de care un copil are
nevoie de este mulțumirea de sine, satisfacția lucrului bine făcut.
Evaluarea se face prin cooperare, nu pe principiul competitiv. Se
recunosc evoluția, cunoștințele acumulate și progresul fiecărui copil în
parte, fără ierarhizări.
Dacă la școală se dă pauză după o ora, în școală Montessori nu există
pauze prestabilite iar ciclul recomandat este de 3 ore neîntrerupte de
activitate, dar fiecare copil își poate lua o pauză individuală, atunci când
are nevoie.
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•

Copiii sunt implicați în diverse activități practice, care să se consolideze
independența. Curățenia și aranjarea locului în care își desfășoară
activitatea sunt făcute de ei înșiși.

Diferențe dintre o clasa Montessori și una tradițională
În sistemul Montessori, fiecare clasa este dotată cu materiale care permit, în primul
rând, învățarea prin intermediu simțurilor, apoi mai târziu prin citire, scriere,
matematică. Materialele didactice sunt alese cu atenție și așezate astfel încât totul să
fie la locul lui și la îndemână copiilor. Materialele sunt plasate pe rafturi conform ariei
curriculare, în ordine didactică.
Sala de clasa este ordonată, iar cromatica este una neutră, astfel încât accentul să
cadă pe materiale, pentru a-i încuraja pe cei mici să lucreze cu ele. Pe pereții clasei
nu există hărți sau tablouri permanente, ci elemente schimbate periodic, în funcție de
subiectele discutate în cadrul activităților. Este obligatoriu ca fiecare clasă Montessori
să aibă toate materialele potrivite vârstelor copiilor care formează o anumit De
asemenea, aceste materiale trebuie să fie într-o stare foarte bună și complete, fără
elemente lipsa. Într-o clasa Montessori, mobila-mesele, scaunele, cuiere etc - este
proiectată pe măsură copiilor. Ferestrele trebuie să fie joase, astfel încât copiii să poată
observă natura. Ideal este să existe și un spațiu exterior pentru grădinărit și alte
activități în aer liber.
Materialele didactice Montessori au ca scop învățarea conceptelor abstracte prin
manipularea obiectelor concrete. Prin poziționarea lor la nivelul copiilor ei își pot alege
cu ce doresc să lucreze, având astfel libertatea de a învăța urmărindu-și propriul
interes și de a își dezvoltă potențialul maxim.
Modul de expunere este conform ariilor curriculare dar și respectând o ierarhie
crescătoare, fiecare material având locul său fix. Secvența ierarhică este dată de
gradul de dificultate și de faptul că materialele sunt interconectate, adesea existând
relații complexe chiar între materiale din diferite arii curriculare. Metoda Montessori
propune abordarea integrată a acestor domenii. În procesul de învățare materialele se
descoperă și se construiesc unul în funcție de altul-de la cel de complexitate redusă,
cu care copilul va lucra repetat până când nevoia sa interioară va fi satisfăcută și va
asimila informațiile date de el, la următorul material, cu un grad sporit de dificultate. De
aceea materialele izolează doar un anumit principiu, fiind atent secvenționate pentru
a-i da copilului posibilitatea de a înțelege fiecare concept etapă cu etapă.
Educatorul acționează ca un ghid, misiunea acestuia fiind de a identifica exact
momentul în care copilul este pregătit pentru un anumit material și de a-i prezenta
copilului utilizarea corectă, pentru o bună înțelegere a conceptului respectiv. Atunci
când el nu este utilizat conform destinației inițiale, pedagogul va relua prezentarea.
Rolul său este și de a supraveghea respectarea regulilor-cadru convenite, una dintre
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ele fiind aceea că materialul este pus la locul prestabilit după utilizare, ceea ce duce
și la cultivarea simțului ordinii. Este mai ușor să te concentrezi și să alegi conform
interesului propriu atunci când alternativele sunt aranjate într-o manieră ordonată și te
afli într-un mediu calm, liniștitor. Deoarece fiecare material dintr-o clasă Montessori
există un număr limitat, de obicei doar un singur exemplar, acest lucru facilitează
educarea responsabilității, a respectului pentru activitatea altuia și răbdarea de a
aștepta rândul propriu.
Materialele specifice Montessori sunt auto-corective, conform principiului controlului
erorii, respectiv copilul poate determina singur dacă a lucrat corect: când la final una
dintre piese nu se potrivește sau rămâne nefolosită, el va realiza cu ușurință eroarea.
De asemenea, prin utilizarea unor materiale fragile cum ar fi sticla și ceramica, copilul
învață cum să manevreze cu atenție aceste obiecte fără a le distruge. Astfel cresc
încrederea în sine și independența, dezvoltându-se abilități motorii fine și gândirea
analitică iar copilul înțelege că greșeala este un act firesc în procesul de învățare.
În ceea ce privește aspectul lor, materialele didactice sunt realizate din materiale
naturale, într-o cromatică plăcută și atractivă, fără a fi stridentă. Copiii reacționează la
frumos, de aceea este de dorit să se evite texturile sintetice sau cu o estetică
îndoielnică, urmărindu-se crearea unui mediu armonios – unul dintre scopurile
educației Montessori fiind de a dezvolta simțul estetic al celor mici, prin aprecierea
lucrurilor frumoase.
2. 5. Resurse umane, materiale și financiare
Fiecare unitate de învățământ Montessori cu personalitate juridică are conducere,
personal și buget propriu, întocmește situațiile financiare, dispunând, în limitele și
condițiile prevăzute de legislația în vigoare, de autonomie instituțională și decizională.
Finanțarea unităților de învățământ în alternativă Montessori este asigurată din fonduri
alocate de la bugetul de stat și/sau din bugete locale și din surse extrabugetare, din
creditări de la membrii fondatori ai fundație, din taxe de școlarizare, sponsorizări și
donații, în cazul învățământului particular.
Furnizorul de educație asigură, la înființarea unităților, structurilor, claselor sau
grupelor de învățământ preuniversitar Montessori, dotarea minimă specifică, pentru
funcționare și organizarea inițială. Baza materială în alternativă educațională
Montessori, este reprezentată de: mobilierul standard, funcțional, materialele didactice
specifice alternativei educaționale Montessori, corespunzătoare procesului educativ
specific fiecărui nivel de școlarizare.
În general Școlile Montessori sunt poziționate în zone centrale, ușor accesibilă, în
apropierea stațiilor de metrou și a mijloacelor de transport în comun și beneficiază de
un mediu curat, și aerisit și de serviciu de pază permanentă, elevii beneficiind de un
climat sănătos și sigur.
Clădirile școlare în care se preda alternative Montessori, sunt în general special
proiectate pentru a asigura cele mai bune condiții de desfășurare a procesului didactic
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fiind prevăzute cu intrări separate pentru fiecare sală de clasă sau grupa. Sălile de
clasă sunt spațioase și au asigurată lumină naturală și ventilație optimă. Fiecare sală
de clasă face parte dintr-un ansamblu, fiind prevăzută cu vestiar și cu grup sanitar
propriu, adaptat grupei de vârstă a elevilor. De asemenea, fiecare clasă beneficiază
de o curte proprie, închisă. Ea constituie atât un loc de joacă pentru copii cât mai ales
un loc de studiu în care elevii pot analiză direct plantele, insectele și alte viețuitoare,
pot învață despre îngrijirea lor, pot desfășoară diferite activități de grădinărit și de
amenajare a mediului înconjurător.
Materialele didactice sunt truse special destinate pedagogiei Montessori, procurate de
la producători specializați sau realizate de către cadrele didactice ale școlii, pentru
fiecare lecție în parte. Trusele se află permanent la dispoziția elevilor, care au
libertatea și sunt încurajați să studieze cu ajutorul lor și să aprofundeze cunoștințele
prezentate de profesor. Rechizitele necesare elevilor sunt asigurate în cea mai mare
parte de către unitatea de învățământ.
Taxele școlare de înscriere și rezervare a locului pornesc și variază în jurul sumei
de 600 lei, se plătesc în momentul înscrierii și sunt. nereturnabile, taxele de școlarizare
pornesc de la 30. 470 lei/an și se pot achita în 1 sau 11 tranșe, în timp ce taxa pentru
programul after-school (15. 30-18. 00) poate porni de la suma de 500 lei/lună.
Școlile Montessori acordă și burse, respectiv:
•
•
•
•

se acordă o bursă de 15% din taxa de școlarizare pentru al doilea copil înscris
la Școala Primară “Casă Montessori”, în situația în care doi frați sunt înscriși la
Școala Primară “Casă Montessori”, indiferent de nivel;
se acordă o bursă de 25% din taxa de școlarizare pentru al treilea copil înscris
la Școala Primară “Casă Montessori”, în situația în care trei frați sunt înscriși la
Școala Primară “Casă Montessori”, indiferent de nivel;
bursele pentru frați și reducerile pentru plata în una/două tranșe se pot cumula.
În acest caz reducerea se aplică după acordarea bursei;
la solicitarea motivată a părinților, în limitele impuse de buget, Consiliul de
Administrație poate acordă burse suplimentare, periodice sau ocazionale, în
diferite cazuri particulare.

2. 6. Modalități de formare/dezvoltare a personalului didactic
Cadrele didactice care solicită ocuparea unui post de profesor în învățământul
alternativ Montessori trebuie să facă dovadă obținerii diplomei, pentru nivelul solicitat,
în domeniul educației Montessori prin cursuri de calificare că profesor Montessori,
organizate în țară sau în străinătate, conform standardelor Association Montessori
Internaționale (AMI), Academia Montessori din Viena (Austria) sau North American
Montessori Teachers’ Association (NAMTA), American Montessori Society (AMS).
Aceste cursuri implică, pentru nivelurile de 0-3 ani, 2, 5-6 ani și 6-12 ani, un minimum
de 600 de ore cumulate de teorie predate de traineri certificați de către instituțiile de
mai sus, practică supervizată cu materiale Montessori, practică de observare și
predare în clase Montessori.
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În cazul cursurilor pentru nivel 12-18, numărul minim de ore este de 240, incluzând
teorie, practică și observare. Nu sunt acceptate cursurile de formare on-line sau la
distanță pentru nici unul dintre niveluri. Personalul didactic de predare și instruire
practică, care activează în învățământul alternativ Montessori este format din:
•
•

personal didactic calificat conform Legii educației și specializat în pedagogia
Montessori, a cărui specializare este recunoscută de către Federația
Montessori România;
personal didactic calificat conform legii educației, fără studii Montessori sau în
curs de specializare în pedagogia Montessori;

personal didactic fără studii corespunzătoare postului sau în curs de calificare conform
legii educației, specializat în pedagogia Montessori, a cărui specializare este
recunoscută de către Federația Montessori România. Profesorul Montessori fără studii
corespunzătoare postului poate fi încadrat numai cu contract de muncă pe durată
determinată;
•

•

personal didactic fără studii corespunzătoare postului și în curs de specializare
în pedagogia Montessori, al cărui curs de specializare este recunoscut de către
Federația Montessori România; Profesorul în curs de calificare poate funcționa
ca al doilea profesor la o formațiune de studiu, împreună cu un profesor
Montessori și poate fi încadrat numai cu contract de muncă pe durată
determinată;
personal didactic calificat conform Legii educației pentru orele predate în
învățământul primar sau secundar de profesor cu studii superioare de
specialitate;. Disciplinele predate în învățământul primar sau secundar de
profesorul de specialitate sunt limbile străine, educația fizică, religia, alte
discipline stabilite prin lege. Profesorul de specialitate care predă în
învățământul primar sau secundar nu necesită specializare Montessori. 8

Cadrele didactice Montessori au obligația de a participa la programe de specializare
și/sau formare continuă Montessori în conformitate cu specificul alternativei
educaționale Montessori, cu respectarea prevederilor Regulamentului de organizare
și funcționare a învățământului preuniversitar alternativ aprobat prin OMECTS nr.
5571/ 2011 astfel:
•

•

formarea inițială pentru fiecare nivel de învățământ preuniversitar conform Legii
educației nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv
specializarea în alternativă educațională Montessori care se realizează prin cursuri
de recunoscute de către Federația Montessori România;
formarea continuă a cadrelor didactice specializate în alternativă educațională
Montessori care se realizează prin:

8

Protocol de colaborare nr. 8318/26. 02. 2019, încheiat între MEN și Federația Montessori România, Anexă nr. 1.
Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar Montessori
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•

•

•

participare la cursuri și stagii de perfecționare, observare în alte clase Montessori,
schimburi de experiență, conferințe, ateliere și seminarii de specialitate și activități
desfășurate în țară și/ sau în străinătate, perfecționare în cadrul comisiilor
metodice, consfătuiri, în cuantum minim de 100 de ore pe parcursul a 5 ani;
mentoratul, care reprezintă o componentă importantă a perfecționării profesorilor
Montessori. Sesiunile de mentorat pot fi sub formă de consultanță educativă pentru
profesori Montessori la nivel individual, acordată de formatori Montessori din țară
sau din străinătate care observă la clasă și dau feedback individual și de seminarii
și discuții susținute de formatori Montessori din țară sau din străinătate pe teme
sugerate de profesori sau pe teme de interes desprinse din informațiile obținute
prin observarea la clasă;
program anual de mentorat pentru grădinițele și școlile Montessori prin care se
asigură menținerea sau creșterea calității procesului educațional.

Practic, pentru aplicarea pedagogiei Montessori la fiecare grupă/clasă este necesar
un cadru didactic pregătit, într-un centru specializat pentru formare în pedagogia
Montessori, absolvent al cursurilor de zi, cu diplomă, care să fie verificată în cadrul
CNAE. Deși dorită de părinți, mai ales la nivel preșcolar și atrăgătoare pentru
educatori, pedagogia Montessori nu se poate extinde pe măsura cererii, datorită
faptului că astfel de cursuri au durata unui an de învățământ, presupun o practică la
clasă, de observare și de activitate, necesită monitorizare și nu pot fi oferite numai pe
bază de lectură, relatare de către persoane care nu sunt absolvente ale unor cursuri
atestate, cu diplomă, vechime în practicarea metodei și prestigiu științific superior.
Pregătirea cadrelor didactice a fost și este dificilă și costisitoare. Există deja o
experiență în perfecționarea cadrelor didactice Montessori, cunoscut fiind faptul că
încă din anul 1994 au fost organizate la Institutul de Științe ale Educației cursuri de
inițiere în pedagogia Montessori. În perioada 2000-2015 au fost făcute prezentări la
consfătuirile anuale pentru inspectoarele din învățământul preșcolar pe tema educației
Montessori, au fost organizate cursuri de inițiere organizate cu ajutorul unor
inspectorate și al unor Case ale Corpului Didactic.
a) Formarea personalului didactic în alternativă educațională Montessori se
face prin cursuri de specializare organizate de către centrele de formare
Montessori recunoscute pe plan național și internațional (Association
Montessori Internaționale (AMI), North American Montessori Teachers’
Association (NAMTA) sau Montessori Europe s. a., astfel:
§
§
§
§

pentru vârsta 0-3 ani asistente Montessori (Assistant to Infancy) pregătite
în centre specializate;
pentru vârsta 3-6 ani, educatoare Montessori (PrimaryTeachers, cadre
didactice care înainte de a parcurge cursurile în alternativă Montessori ar
trebui să fie anterior absolvenți de studii superioare de 3 ani;
pentru 6-12 ani, profesori Montessori (Elementary Teachers), cadre
didactice care înainte de a parcurge cursurile Montessori, trebuie să fie
absolvenți de studii superioare de 3 ani și masterat;
pentru 12-18 ani, profesori Montessori.

41

Certificarea cadrelor didactice absolvente a unor cursuri Montessori se va face prin
diplomă, în urmă absolvirii cursurilor Montessori prin centrele de formare mai sus
menționate, cu avizul fundațiilor, asociaților, federațiilor de profil.
Formarea continuă a cadrelor didactice Montessori se face prin cursuri/stagii de
perfecționare în domeniul pedagogiei Montessori organizate în țară sau străinătate și
activități de perfecționare în cadrul comisiilor metodice, cercuri pedagogice, participări
la conferințe, sesiuni de comunicări, simpozioane, congrese, schimburi de experiență
naționale și internaționale. Cadrelor didactice din alternativă educațională li se va
efectua inspecția specială, pentru obținerea definitivării în învățământ sau a gradelor
didactice, conform normativelor în vigoare.
Din comisia pentru inspecția specială face parte, în mod obligatoriu, un expert cu
competențe în alternativă respectivă. Inspecțiile speciale, pentru obținerea definitivării
în învățământ și a gradelor didactice ÎI și I, se efectuează la grupele Montessori. Foarte
utile și cu impact în rândul cadrelor didactice, care doresc să se perfecționeze au fost
simpozioanele, conferințele dedicate alternativelor educaționale, în care s-au
prezentat comunicări, s-au făcut demonstrații practice ale metodei Montessori și s-a
răspuns la întrebări.
Multe cercuri pedagogice și comisii metodice au solicitat prezentări ale pedagogiei
Montessori.
Participarea anuală la Adunările Generale ale Asociației Internaționale Montessori,
participarea la conferințe internaționale, vizitarea unor centre de formare Montessori
din Roma, Paris, Cairo și Viena, dar și schimbul de experiență cu educatoare, cu
formatoare Montessori pe plan național și internațional au condus la integrarea mișcării
montessoriene din România în ansamblul mișcării montessoriene din lume. 9

2. 7. Unități de învățământ Montessori autorizate în România
Rețeaua teritorială a școlilor și grădinițelor Montessori acreditate și implicit autorizate
de MEN, conform Federației Montesorri România, cuprinde următoarele unități de
învățământ:
București
1.
2.
3.
4.
5.

Casa Montessori București - secretariat@casamontessori. ro;
Montessori-Orizonturi Libere București- office@orizonturilibere. ro;
Copii Montessori- info.carol@copiiimontessori.ro;
Kids at work- http://www.kidsatwork.ro/#despre-noi;
Grădinița ”Alegria” Montessori, Strada Popa Nan, nr 84, sector 2 București,
allegriamontessori@gmail.com;

9

Dr. M, Cuciureanu, Punti de trecere între invatamantul traditional și cel bazat pe metode pedagogice alternative
in sistemul romanesc de invatamant, MECTS și ISE, București 2011
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6. Gradinita și Scoala Montessori, Strada Sergent Pamfil Năstase nr. 26, Sector
2, București, contact@aicicrescmontessori.ro;
7. Gradinita Joy Montessori, Str. Cărbunarilor 15A, sector 1 București,
Cartier: Băneasa-Aviației, tel. 0731 621 924;
8. Scoala Primara „Casa Montessori” București, Bd-ul Iuliu Maniu Nr. 6, București,
sector 6, Cod poștal 061102, contact@casamontessori.ro;
9. Echilibria Montessori Education Strada Emil Racoviță nr 70, Complex Confort
Residence (Domus Stil), vila 116 C, Pipera, Voluntari, contact@echilibria.ro;
10. Grădinița Montessano, Strada Parfumului nr 9, sector 3, București (zona UniriiAlba Iulia), contact@montessano.ro;
Bacău
Scoala Gimnaziala Speciala "Maria Montessori", Str. Henri Coandă, Nr. 4, Loc. Bacău
mmontessori_bacau@yahoo. com;
12. Gradinita Montessori Avanti-Calea Moldovei 51, Bacău, office@gradinita-avanti.
ro;
Constanta
13. Centrul școlar de educatie incluziva “Maria Montessori” Constanta,
scsp2cta@yahoo. com, Str. Nicu Mandai, nr. 15, Constanta;
Suceava
14. Gradinita cu program normal " Maria Montessori "Tudor Vladimirescu, nr. 3,
Suceava, telefon 213675;
Ilfov
15. Harmony Tree Montessori Education- contact@harmonytree. ro;
Iași
16. Montessori School of Iași- contact@montessori-iasi. ro;
17. Școala primara "Montessori School of Iasi", IasiI, contact@montessori-iasi. ro;
18. Școala primara "Maria Montessori, Iasi, inscrieri@gradinita-tesori. ro;
Mediaș
19. Montessori “Acoperamantul Maicii Domnului” Mediaș- montessorimedias@yahoo.
com;
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Timișoara
20. Montessori Haus Timisoara - secretariat@montessorihaus. ro;
Cluj
21. Montessori Schule Cluj- schule@montessori-cluj. ro;
Târgu Mureș
22. Montessori Târgu Mureș- crestem@montessorimures. ro;
Mehedinti
23. Grădinita cu program prelungit, Nr. 22 Drobeta Tr. Severin, str. Al. Trandafirilor nr.
1,
jud.
Mehedinți, diplomă AM, invatamant de stat, autorizata, telefon fix: 215317;
24. Grădiniță cu program normal Drobeta Tr. Severin - structură a Școalii cu clasele
I-VIII
Nr. 8, Str. Cicero nr. 79, jud. Mehedinți, diplomă AMI, telefon 0747 154 198.
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3. Pedagogia Freinet
Pedagog francez și recunoscut reformator educațional, Célestin Freinet s-a născut în
Provence, Franța. Experiență să că elev nu a fost deloc plăcută, fapt ce i-a influențat
metodele ulterioare de predare dar și dorința de reformă. În anul 1915 a fost recrutat
în armata franceză și a fost rănit la plămâni, fapt ce l-a transformat într-un pacifist
convins. În anul 1920, el a devenit învățător și a început să profeseze într-o unitate
școlară din satul Le Bar-sur-Loup. Aici a început să-și dezvolte metodele sale
revoluționare de predare. În anul 1923 Freinet a cumpărat o tipografie și prin
intermediul acesteia a tipărit texte și ziare gratuite pentru elevii săi. Copiii aveau rolul
de a compune propriile lucrări pentru tipografie, să discute și să le editeze că un grup,
înainte de a le prezența că un efort de echipă. Ziarele editate au fost schimbate cu
cele de la alte școli, iar treptat aceste texte au înlocuit manualele convenționale. În
anul 1924, Freinet a creat Sindicatul Cadrelor Didactice CEL. (Coopérative de
l'Enseignement laic) din care s-a desprins ulterior Mișcarea Școlii Moderne
(Mouvement de l'École Moderne ). Scopul CEL a fost de a schimbă educația publică
din interior, cu cooperarea și contribuția cadrelor didactice.
Metodele de predare ale lui Freinet erau la acea vreme, total opuse Consiliului Național
de Educație și nealinierea la poltica oficială a determinat demisia acestuia din sistemul
de învățământ de stat și deschidera propriei unități de învățământ în localitatea Vence.
Astfel, inițiată de gânditorul francez Celestin Freinet (1896-1966), unul din cei mai
inventivi pedagogi ai secolului XX, pedagogia Freinet este continuată și actualizată de
amplă mișcare pedagogică care îi poartă numele. Situația învățământului epocii, pe
care Freinet îi acuză de a fi scolastic-în sensul de livresc, verbalist și totodată, pasiv,
uniformizant, autoritarist, precum și necesitatea renovării lui l-au determinat pe Freinet
să caute soluti la problemele presante ale vieții școlare. Astfel, Freinet a introdus în
educație, treptat tehnici și instrumente didactice noi, precum tipografia, textul liber,
corespondență, fișierele autocorective, caietele autocorective, planul de muncă,
fișierul școlar cooperativ, conferințe ale elevilor, atelierul de experimentrare științifică,
teatrul, filmul etc., în ideea că aceste tehnici să inasture încet-încet monotonia
învățământului dogmatic.
Freinet a sesizat necesitatea ameliorării constante a instrumentelor de lucru,
adaptarea lor niciodată desăvârșită la o lume în permanentă schimbare. Asemenea
tehnici și instrumente create și experimentate de el au avut un rol esențial în
fundamentarea pedagogiei sale. Sub impulsul viguros imprimat de Freinet, pedagogia
să, a avansat constant de la noi practici școlare efective la problematizari și justificări
teoretice originale.
Specificul pedagogiei Freinet constă tocmai în faptul că se constituie mai întâi sub
aspect practic, procedural, aplicativ, că numai după aceea să dobândească deplină
realitate discursivă. Pedagogia Freinet nu are, prin urmare, că punct de plecare,
aplicarea unei concepții preconstituite, ci căutarea de soluții la probleme importante
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ale activității școlare, soluții impuse de viață și care au fost fundamentate ulterior sub
aspect teoretic. 10
•

•

Copilul, în pedagogia Freinet, este activ, autonom, creativ, este „autorul”
propriei sale învățări. Se concentrează asupra renovării mediului școlar și a
rolurilor profesorilor. Scopul pedagogiei este că toți copiii să învețe prin a face
și a gândi. Școala susținută de Freinet este pentru oameni, pentru clasa
muncitoare, pentru o democrație internă și o cultură democratică și participativă,
fără impuneri externe, fără domesticirea școlii capitalist și fără note la ascultare.
Pentru Freinet, cunoașterea este: acțiune, experiență, exercițiu. Baza noii
pedagogii trebuie să fie crearea unei atmosfere de lucru adecvate, astfel încât
copilul să poată dezvoltă activități productive și de formare. Educația trebuie
privită că un joc cu ro leducativ, care să corespundă nevoilor și intereselor
copilului iar procesul de învățare trebuie să se bazaeze observație,
experimentare, acțiune și nu pe motiv, așa cum face pedagogia tradițională.
Rolul profesorului este acela de a colabora cu elevul în căutarea cunoștințelor.

Rezultă că pedagogia lui Freinet va avea în centrul său actul educațional și relațiile
interumane. În acest caz rolul educatoruluitrebuie limitat doar la organizarea
materialelor necesare educației, la asigurarea și menținerea climatului de încredere,
precum și la cultivarea încrederii în părerile celorlalți.
Principiul centrării școlii pe elev este prezentat că un element esențial al concepției
pedagogice a lui Celestin Freinet și subliniază deschiderea către o perfecționare
permanentă, prin cooperare.
Célestin Freinet a scris o serie de cărți aferente actului educațional dintre care amintim:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipografia din școală;
Citirea la școală prin intermediul tiparului;
Învățarea limbilor străine;
Sfaturi pentru profesorii tineri;
Jurnalul școlar;
Documente din Rusia nouă;
Educație pentru muncă;
Educație morală și civică;
Boli școlare;
Predarea științei;
Predarea calculului;
Echilibrul mental al copilului;
Pentru o școală din sat: ghid practic pentru organizarea materială, tehnică și
pedagogică a școlii populare;
Parabole pentru o pedagogie populară: spusele lui Matei;
Invariantii pedagogici;

10

M, Radulescu, Revista de pedagogie, Pedagogii alternative, nr . 1-12/2006, Alternativele educaționale, UTC
București, Modernitatea și actualitatea pedagogiei Freinet, pag 55
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•
•
•
•
•

Limba și expresia copiilor;
Metode naturale I. Învățarea limbilor străine
Metodele naturale II. Învățarea desenului;
Metodele naturale III. Învățarea scrisului;
Planuri de lucru, etc.

3.1. Aspectele metodologice ale Pedagogiei Freinet
Pedagogia Freinet se bazează pe o serie de principii, clar stabilite: școala centrată pe
copil, munca școlară motivată, activitate personalizată, expresie liberă și comunicare,
cooperare, învățare prin tatonare experimentală, globalitate a acțiunii educative.
Tipologia educației promovate de Freinet este învățarea centrată pe rezolvarea unor
probleme de către grupurile de copii aflate sub îndrumarea cadrelor didactice. Munca
în grupuri mici este considerată drept mijlocul fundamental de educație. Formarea
grupurilor se face la alegerea copiilor și dureaza 3-4 săptămâni.
Neintervenția educatorului îi va permite copilului să conștientizeze pentru prima dată
valoarea sa ca membru al unui grup ca și valoarea celor cu care colaborează. În acest
caz rolul educatorului se va limita doar la: organizarea materialelor necesare educației,
asigurarea și menținerea climatului de încredere, precum și cultivarea încrederii în
părerile celorlalți. În cea mai mare parte educatorul este doar un observator atent care
dirijează și coordonează activitpțile elevilor săi11.
Pedagogia Freinet presupune o serie de fundamente pedagogie esentiale care trebuie
sa constituie punctul de pornire pentru realizarea unei educatii solide in scoli, respectiv:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11

Copilul are aceeași natură ca adultul;
A fi mai în vârstă nu înseamnă neapărat să fii deasupra celorlalți;
Comportamentul școlar al unui copil este o funcție a stării fiziologice, organice
și constituționale a acestuia;
Nimănui nu-i place să fie tratat cu autoritate, nici copilului și nici adultului;
Nimănui nu-i place să fie obligat să facă o anumită muncă;
Tuturor le place să își aleagă locul de muncă, deși alegerea nu este intotdeauna
cea mai avantajoasă;
Nimănui nu-i place să se comporte ca un robot;
Persoanele care presteaza o munca trebuie motivate;
Cunostintele nu se obtin așa cum se crede uneori, prin studierea regulilor și
legilor, ci prin experiență. A studia mai întâi aceste reguli și legi, în limbaj, în
artă, în matematică, în știință, înseamnă să așezați căruța în fața boilor;
Școala cultivă doar o formă abstractă de inteligență, care acționează în afara
realității vii, prin interpretarea cuvintelor și ideilor fixate de memorie;
Nimanui, indiferent dacă este copil sau adult, nu ii plac nici controlul și nici
pedeapsa;acestea sunt considerate un atac la demnitatea lor, mai ales atunci
când aceste actiuni sunt exercitate în public;

https://es. wikipedia. org/wiki/Pedagog%C3%ADa_Freinet
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•
•
•
•

Notele și clasificările reprezinta întotdeauna o greșeală;
Viața scolara implică cooperarea, adică gestionarea vieții și a muncii școlare de
către utilizatori, inclusiv de către cadrele didactice;
Democrația de mâine este pregătită de democrația din educatie; un regim
autoritar în școală nu putea forma cetățeni democrați;
Putem educa doar în demnitate; respectarea copiilor și a profesorilor, este una
dintre primele condiții de modernizare a educatiei;

În pedagogia Freinet, libertatea nu înseamna libertate de a nu face nimic, ci libertatea
de a alege între optiuni diverse. Munca individuala înseamna ca fiecare elev face ce
crede ca are nevoie mai multa în acel moment. Freinet porneste de la ideea ca orice
copil poate deveni cel mai bun într-un anume moment al existentei sale, în aceste
conditii ierarhizarea într-un grup de copii nu pare cea mai buna idee. Practic,
pedagogia Freinet este o pedagogie care responsabilizeaza la maxim și îi învata pe
copii respectul fata de altii. Tehnicile folosite în cadrul pedagogiei Freinet sunt: jurnalul
scolar, corespondenta scolara, ancheta documentara, exprimarea plastica,
exprimarea corporala, creatia manuala, exprimarea dramatica, textul liber și iesirea
scolara. Instrumentele pedagogiei Freinet sunt: fisiere autocorective, fisiere
documentare, planul de munca individual, brevetul, autoevaluarea, evaluarea.
Formele de organizare a colectivului de elevi sunt: clasa cooperativa, munca în echipa,
traieste-ti proiectul.
Tipologia educatiei promovate de Freinet este învatarea centrata pe rezolvarea unor
probleme de catre grupurile de copii aflate sub îndrumarea cadrelor didactice. Munca
în grupuri mici este considerata drept mijlocul fundamental de educatie. Formarea
grupurilor se face la alegerea copiilor și dureaza 3-4 saptamâni. Neinterventia
educatorului îi va permite copilului sa constientizeze pentru prima data valoarea sa ca
membru al unui grup ca și valoarea celor cu care colaboreaza.
În acest caz rolul educatorului se va limita doar la: organizarea materialelor necesare
educatiei, asigurarea și mentinerea climatului de încredere, precum și cultivarea
încrederii în parerile celorlalti. În cea mai mare parte educatorul este doar un
observator atent care dirijeaza și coordoneaza activitatile elevilor sai.
Tehnicile lui Freinet
Textul liber, unde, , un text liber este, așa cum indică numele, un text pe care copilul îl
scrie în mod liber, când are chef să-l scrie și pe tema care îl inspira. ” Spunea C.
Freinet. Destinatarul textului liber nu mai este învățatorul ci colegii, clasa, părinți,
societatea. Prezentarea textului liber o face elevul când dorește. Meritul textului liber
ar fi acela de a creste apetitul elevilor pentru scris.
Jurnalul școlar este un mijloc de exprimare deoarece respectă libertatea de opinie, un
mijloc de comunicare deoarece e un mod de a face cunoscut celorlalți ceea ce vrea
să spună copilul, un mijloc de socializare și de formare civică deoarece e o
recunoaștere a dorințelor individului, copilul primind o imagine pozitivă asupra
scrisului, iar simpla difuzare în afara clasei îi dă o dimensiune socială și nu in ultimul
rand un mijloc de învățare, deoarece realizarea lui necesită competențe în citire,
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scriere, ortografie și vocabular. Este un instrument de lucru cu textul din toate punctele
de vedere, iar realizarea lui este o activitate ce se poate realiza cu toti elevii.
Corespondența școlară permite deschiderea școlii spre viață prin crearea legăturilor
cu alte clase de aproape sau de departe și spre un alt mediu geografic sau social,
lărgirea câmpului de relații afective, permite copilului să construiască-copilul devine un
observator atent al mediului, iar adultul îl cunoaște mai bine. Aceasta tehnica aduce
măsura timpului și a spațiului prin trăirea afectivă, inerentă acestei practici, care-l
separă de corespondentul său și este o deschidere spre socializare care întărește
identitatea grupului. Activitățile determinate de corespondența școlară sunt funcționale
și determină învățarea, favorizând punerea în aplicare a altor tehnci: textul liber și
jurnalul școlar.
Ancheta documentară este o tehnică complexă de învățare, pentru a carei realizare
trebuie in primul rand sa se stabileasca o temă, în cadrul careia se va evidenția
problema existenta, sursele de obținere a informației și modul de abordar. Urmeaza
apoi partea de cercetare și experimentare propriu-zisă, prelucrarea informației, bilanțul
fiecărei etape parcurse și realizarea formei finale.
Exprimarea plastică este cea care favorizează și dezvoltă creativitatea elevului,
dându-i acestuia posibilitatea de a-și manifesta trăirea interioara, temperamentul.
Atmosfera deschisă din clasa dă fantezie și deblochează anumite frâne de ordin
perceptual mintal sau emoțional, creând o atitudine optimistă fondată pe convingerea
și disponibilitatea de a crea.
Exprimarea corporală este o exprimare non-verbală care caută să-i apropie pe elevi
de oameni, le sporește încrederea în propia persoană. Se pune accent pe mimica și
gesturi, pe mișcare, dandu-i-se copilului posibilitatea să se dezvolte armonios și să-și
exprime sentimentele fără îngrădire.
Principiile pedagogiei Freinet
Pedagogia Freinet este o școală modernă care pregătește copii de azi să trăiască în
lumea de mâine și e fondată pe valori universale cum ar fi responsabilitatea,
autonomia, cooperarea și întrajutorarea. Este centrată pe copil luând în considerare
cele trei componente ale personalității sale: unicitate, diversitate, globalitate. Cele
patru principii ale alternativei pedagogice Freinet sunt:
Pedagogia centrată pe copil- profesorii ii vor vedea pe copii nu cu ochi de pedagog și
de șef, ci cu ochi de om și de copil și prin aceasta atitudine vor reduce imediat distanța
care există, în clasele tradiționale, între elev și profesor. Astfel, conform lui Freinet,
coborât de la catedră, profesorul este mult mai prezent și mai important, căci el trebuie
să creeze neîncetat. El nu mai are alte mijloace de a se impune decât iradierea
persoanei sale, credibilitatea, valoarea sa. Educatorul urmează să se adapteze la
trebuințele copilului, să ia în considerare interesele și înclinațiile sale. Învățătorul ajută
și nu controlează, amenință, atenționează, sau pedepsește.
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Pedagogia muncii motivate, prin care educația trebuie să-și găsească motorul esențial
în muncă creatoare, liber aleasă și asumată. În cucerirea autonomiei fiecare trebuie
să invețe să-și fixeze singur obiectivele, în loc să aștepte să-i fie mereu impuse din
exterior. Aceasta trebuie să aibă drept punct de plecare copilul real cu nevoile sale
firești, scoala fiind cea care asigura continuitatea cu valorile trecutului.
Pedagogia personalizată, prin care munca individualizată este una din tehnicile de
învățare ale pedagogiei Freinet care vizează plasarea copilului în centrul sistemului
educativ, ținând seama de achizițiile sale, de ritmurile și de capacitatea sa de a deveni
actor al propriei învățări. Copilul nu va fi supus modelelor prestabilite, ci acceptat ca
atare, cu personalitatea lui.
Pedagogia a comunicării și a cooperării, potrivit caruia libera exprimare nu este
invenția unui elev deosebit de creativ, ea este manifestarea însăși a vieții. Libera
exprimare pedagogică trebuie să permită fiecăruia să-și redea sentimentele, emoțiile,
impresiile, cugetările, îndoielile. Astfel, toți copiii, dacă n-au fost încă descurajați,
percep nevoia și dorința de a se exprima, de a comunica între ei cu instrumentele de
care dispun, respectiv vorbirea, scrisul, desenul etc. 12
Practic, care este misiunea pedagogiei Freinet? Este acea de a forma oameni în loc
să fabrice elevi, de a favoriza exprimarealiberă, de a coopera, de a deschide scoala
spre lume, de a da un sens muncii, de a orhaniza procesul invatatrii și nu in ultimul
rand de a adapta școala la copilul de azi. Pedagogia Freinet în România respectă
curriculum-ul național și face parte din subsistemul învățământului alternativ de stat.
Aceasta este aplicată în învățământul preșcolar și primar (rețeaua învățământ
alternativ), învățământul gimnazial și liceal (tehnici Freinet) dar și în activități
extracurriculare (tabăra internațională). Pedagogia Freinet este o pedagogie
cooperativă unde copilul-autor are locul său bine definit și care pune în practică
metoda naturală de învățare prin tatonare experimentală. Școala Freinet este o școală
deschisă spre viață și pentru viață, o școală unde fiecare este primit, recunoscut,
ascultat, respectat.
3. 2. Modalități de organizare și funcționare
Învățământul preuniversitar alternativ Freinet se organizează cu grupe, clase, structuri
și unități de învățământ alternativ. Alternativa educaționala Freinet recunoaste și
respectă principiile care guvernează învățământul preuniversitar, așa cum sunt ele
formulate la art. 3 din Legea educației naționale nr. 1/2011, actualizata și in
conformitate cu prevederile OMECTS nr. 5. 571/2011 privind privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar alternativ.
În învățământul preuniversitar alternativ sunt interzise activitățile care încalcă normele
de moralitate și orice activități care pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică
12

D. Doboaca, R, Ianco, O, Ani, Pedagogia Freinet, 2013;
http://pipp-bn. blogspot. com/2013/05/pedagogia-freinet_5453. html
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sau psihică a copiilor și a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar și
nedidactic, precum și activitățile de natură politică și prozelitismul religios.
Grupele, clasele, structurile sau unitățile de învățământ alternativ preuniversitar
Freinet sunt unități libere, deschise, autonome, din punct de vedere atât organizatoric,
cât și economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de
Constituția României, republicată și sunt organizate și funcționează pe principiul
nonprofit. Învățământul preuniversitar alternativ se desfășoară în limba română. În
condițiile legii, se pot organiza grupe/clase/structuri de învățământ preuniversitar
alternativ în limbile minorităților sau în limbi de circulație internațională.
Înființarea grupelor, claselor, structurilor sau unităților de învățământ preuniversitar
alternativ Freinet se concretizează prin depunerea de către unitatea școlară sau de
către organizația interesată, a documentației necesare autorizării, potrivit legislației în
vigoare. Documentația este însoțită de avizul CNAE, care certifică respectarea de
către inițiator a condițiilor necesare pentru funcționarea ca alternativă educațională.
Unitățile de învățământ preuniversitar alternativ de stat și particulare, precum și
grupele, clasele și structurile integrate în unități de stat sau particulare se supun
acreditării și dobândesc personalitate juridică în urma acreditării, în conformitate cu
legislația în vigoare. Înființarea de grupe, clase sau structuri de învățământ alternativ
Freinet în cadrul unităților de învățământ preuniversitar se realizează cu parcurgerea
următoarelor etape:
•
•
•
•
•

exprimarea în scris a opțiunii părinților sau tutorilor legal instituiți;
asigurarea cadrelor didactice abilitate pentru alternativa educațională solicitată,
a căror formare este recunoscută de către asociațiile, fundațiile, federațiile,
centrele sau planurile care gestionează pluralismul educațional la nivel național;
avizul consiliului de administrație al unității de învățământ;
avizul CNAE;
aprobarea grupei, clasei, structurii de către consiliul de administrație al
inspectoratelor școlare, prin cuprinderea acestora în proiectul planului de
școlarizare pentru învățământul preuniversitar.

Unitatea școlară sau organizația interesată asigură, la înființarea grupelor, claselor,
structurilor și unităților de învățământ alternativ, dotarea minimă specifică, prevăzută
în regulamentul de organizare și funcționare a fiecărei alternative educaționale.
Rețeaua școlară de învățământ preuniversitar alternativ cuprinde totalitatea unităților
de învățământ alternativ de stat și particulare, grupele, clasele, structurile integrate în
unități școlare de stat și particulare, acreditate sau autorizate provizoriu. Învățământul
preuniversitar alternativ de stat și particular Freinet este organizat pe niveluri, în
concordanță cu particularitățile de vârstă și individuale ale beneficiarilor primari,
asigurându-se caracterul deschis al sistemului de învățământ, dar și diferențierea
specifică, în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare a fiecărei
alternative educaționale.
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Asociațiile, fundațiile, federațiile, centrele sau planurile care gestionează pluralismul
educațional la nivel național împreună cu unitățile de învățământ preuniversitar
alternativ de stat și particulare și cu autoritățile administrației publice locale pot înființa
consorții școlare, conform legislației în vigoare. Grupele, clasele, structurile sau
unitățile de învățământ preuniversitar alternativ dispun de autonomie organizatorică și
funcțională, în conformitate cu prevederile regulamentului fiecărei alternative
educaționale, avizat de CNAE și aprobat de MEN.
Planurile-cadru și programele școlare sunt elaborate, în proiect, de reprezentanții
alternativelor educaționale, sunt avizate de CNAE sau de ISE, instituțiile responsabile
pentru elaborarea curriculumului național și sunt aprobate de MEN.
Grupele, clasele, structurile sau unitățile de învățământ alternativ pot utiliza
curriculumul național, cu avizul CNAE și aprobarea MEN.
ARACIP, la propunerea CNAE, formează experți în evaluarea externă a alternativelor
educaționale, care participă la autorizarea, acreditarea sau evaluarea învățământului
preuniversitar alternativ de stat și particular. Metodologia de autorizare, acreditare și
evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar alternativ este elaborată
de ARACIP, avizată de CNAE și aprobată de MEN, prin ordin al ministrului educației.
În învățământul preuniversitar alternativ particular, taxele de școlarizare se stabilesc
de consiliul de administrație al fiecărei unități de învățământ, în condițiile legi, consiliul
de administrație al unităților de învățământ preuniversitar alternativ particulare, cu
consultarea persoanei juridice fondatoare, stabilește anual bugetul de venituri și
cheltuieli pentru a asigura funcționarea unității școlare, în conformitate cu prevederile
legale. Pentru finanțarea învățământului preuniversitar alternativ particular, furnizorul
de educație poate derula și alte activități aducătoare de venituri, în condițiile legii și în
conformitate cu prevederile statutului asociațiilor, fundațiilor, federațiilor, centrelor sau
planurilor care gestionează pluralismul educațional. La randul lor, consiliile județene și
consiliile locale pot aloca, prin hotărâri proprii, fonduri în vederea finanțării
organizațiilor neguvernamentale care sunt declarate de utilitate publică și care
organizează activitate în cadrul unităților de învățământ preuniversitar alternativ
particulare. Unitățile de învățământ preuniversitar alternativ particulare acreditate sunt
sprijinite de către stat, în condițiile prevăzute la art. 60 alin. 5 din Legea nr. 1/2011,
respectiv condițiile sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.
Documentele specifice managementului economico-financiar al unității de învățământ
preuniversitar alternativ particulare reflectă politicile proprii, iar implementarea lor se
face potrivit prevederilor legale și în conformitate cu hotărârile consiliului de
administrație, în vederea asigurării autonomiei unității de învățământ și a garantării
asigurării calității în educație. Desființarea, dizolvarea sau lichidarea unităților de
învățământ preuniversitar alternativ particulare se face în condițiile legii sau din
inițiativa consiliului de administrație al unității de învățământ alternativ. În caz de
desființare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul inițial revine fondatorului, iar
patrimoniul realizat în exclusivitate prin activitatea unității de învățământ, dobândit în
timpul funcționării provizorii, respectiv după acreditare va fi transferat unei unități de
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învățământ de același profil sau specializare, particulară sau de stat, conform hotărârii
consiliului de administrație al unității de învățământ alternativ.
Conducerea unității de învățământ preuniversitar alternativ de stat și particulare se
exercită conform prevederilor Metodologiei de organizare și funcționare a consiliului
de administrație al unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică și
ale Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar și cu respectarea elementelor specifice fiecărei alternative educaționale.
În unitățile de învățământ de stat în care funcționează clase sau grupe de învățământ
preuniversitar alternativ, acestea sunt reprezentate, proporțional cu numărul de
preșcolari și elevi, în consiliul de administrație al unității de învățământ.
În învățământul preuniversitar alternativ particular, componența consiliului de
administrație include reprezentanți ai fondatorilor. Conducerea consiliului de
administrație este asigurată de persoana desemnată de fondatori. Directorii unităților
de învățământ preuniversitar alternativ particulare sunt numiți de conducerea
persoanei juridice fondatoare, cu respectarea criteriilor de competență. Actul de
numire se aduce la cunoștința inspectoratului școlar pe raza căruia își desfășoară
activitatea unitatea respectivă.
Transferul preșcolarilor și elevilor în și din învățământul preuniversitar alternativ de stat
și particular se realizează cu respectarea prevederilor ROFUIP și la constituirea
formațiunilor de studiu se ține cont de specificul alternativelor educaționale, conform
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a fiecărei alternative
educaționale, cu respectarea prevederilor legale.
Unitățile de învățământ preuniversitar alternativ de stat și particulare au obligația să
încheie cu părinții, în momentul înscrierii copiilor și levilor, un contract educațional iar
nerespectarea prevederilor contractului educațional-tip de către unitatea de
învățământ este sancționată de inspectoratul școlar, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.
În elaborarea programelor școlare pentru disciplinele și domeniile de studiu, respectiv
modulele de pregătire opționale, sunt consultate și structurile asociative ale părinților,
precum și ale reprezentanților comunității locale și, după caz, ale operatorilor
economici. Evaluarea elevilor din învățământul preuniversitar alternativ se face în
conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare a alternativei
educaționale, cu respectarea prevederilor legale
Cadrele didactice care solicită ocuparea unui post în învățământul preuniversitar
alternativ trebuie să facă dovada formării prin programe, cursuri, stagii de pregătire și
perfecționare organizate în țară și în străinătate în domeniul pedagogiei alternativei
educaționale, iar încadrarea acestora se face în baza unui regulament avizat de CNAE
și aprobat de MEN. Personalul didactic din învățământul preuniversitar alternativ are
obligația de a participa la programe de formare continuă, în conformitate cu specificul
alternativelor educaționale și cu reglementările în vigoare.
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Unitățile de învățământ preuniversitar alternativ de stat și particulare sunt îndrumate,
controlate și evaluate de către inspectoratele școlare și MEN, în baza Regulamentului
de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar, în prezența unor observatori
stabiliți de CNAE, cu respectarea prevederilor regulamentului de organizare și
funcționare a fiecărei alternative educaționale.
Dacă nu obțin acreditarea în termenul legal, grupele și clasele de învățământ
preuniversitar alternativ care funcționează în unități de învățământ preuniversitar de
stat sau particulare pierd dreptul de a funcționa.
Evaluarea calității învățământului preuniversitar alternativ constă în examinarea
multicriterială a măsurii în care o alternativă educațională și programele acesteia
îndeplinesc standardele naționale și standardele de referință. Standardele naționale și
standardele de referință sunt adaptate la specificul alternativelor educațional. În cazul
grupelor, claselo, structurilor de învățământ preuniversitar alternativ care funcționează
într-o unitate de învățământ tradițional, din comisia de evaluare și de asigurare a
calității fac parte în mod obligatoriu și una sau doua cadre didactice care reprezintă
alternativa sau alternativele educaționale, în funcție de ponderea lor în școală.
Beneficiarii primari din grupele, clasele, structurile sau unitățile cu învățământ
preuniversitar alternativ care își încetează activitatea se transferă la alte unități de
învățământ preuniversitar de stat sau particulare, în conformitate cu reglementările în
vigoare.
Studiile efectuate de către preșcolari și elevi în grupe, clase, structuri sau in unități de
învățământ preuniversitar alternativ care funcționează legal sunt recunoscute iar elevii
din învățământul preuniversitar alternativ au obligația de a participa la examenele și
evaluările naționale.
Regimul actelor de studii elaborate de unitățile de învățământ preuniversitar alternativ
de stat și particulare este identic cu cel al unităților din sistemul național de învățământ,
cu respectarea unor prevederi specifice, conținute în regulamentul de organizare și
funcționare a fiecărei alternative educaționale. Actele de studii se procură, se
completează și se eliberează de unitățile de învățământ preuniversitar alternativ, iar
evidența acestora se ține în conformitate cu prevederile Regulamentului privind
regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de
învățământ preuniversitar.
Asociațiile, fundațiile, federațiile, centrele sau planurile care gestionează pluralismul
educațional la nivel național pot încheia acorduri, convenții de colaborare și
parteneriate cu MEN și pot dezvolta relații, parteneriate, proiecte cu instituții, asociații
și alte organisme legal constituite, interne și internaționale, direct sau prin intermediul
CNAE.
Activitatea din învățământul preuniversitar alternativ este coordonată de CNAE în
structură tripartită, respctiv reprezentanți ai MEN, ai inspectoratului școlar, ai
asociațiilor, fundațiilor, federațiilor, centrelor sau planurilor și ai ISE care își desfășoară
activitatea în baza unui regulament de organizare și funcționare aprobat de secretarul
de stat care coordonează activitatea din învățământul preuniversitar. Pentru toate
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situațiile care privesc activitatea din învățământul alternativ preuniversitar de stat și
particular și pentru care prezentul regulament nu conține reglementări specifice se
aplică prevederile ROFUIP. 13
3. 3. Programa școlară, curriculum-ul
Programa școlară respectă prevederile Curriculumului Național și în același timp
principiile și standardele Pedagogiei Freinet. Pentru ciclul primar programa Freinet
respectă prevederile:O. M. E. C. T. S nr. 4686/05. 08/2003, privind aprobarea Planului
– cadru de învățământ și a programelor școlare pentru clasele I și a ÎI-a și ale Ordinului
nr. 5198/01. 11. 2004 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasele
a III-a și a IV-a și a noilor programe școlare pentru clasa a III-a.
În raportarea la programele naționale de învățământ folosite se aplică principiile
pedagogiei Freinet. Prin colaborarea activă a profesorilor, s-a născut treptat ansamblul
tehnicilor lui Freinet: tipografia școlară, corespondența, fișierele etc., adică
instrumentele cu ajutorul cărora devine posibilă pentru toți realizarea unei pedagogii
moderne și eficiente. Freinet a preferat să vorbească mai degrabă despre ele că
tehnici educaționale nu că metode educaționale, deoarece pentru Freinet, metodă
presupunea o fundamentare științifică privitoare la cunoașterea copilului, adică
deținerea unor elemente sigure, dovedite științific și coordonate într-un mod absolut
logic, tocmai de aceea Freinet a preferat termenul de tehnici educative, definite că un
ansamblu de instrumente materiale și de procedee didactice care pot ajută copilul în
procesul de formare. Pe lângă această neîncredere în pedagogia academică, datorată
elementului abstract de care mereu s-a făcut vinovată, Freinet și-a dorit
experimentarea metodelor inițiate de alți pedagogi în ideea de a obține performanță
printr-o pedagogie practică și accesibilă.
Punctul forțe al pedagogiei Freinet este personalizarea activitățîi școlare, care
reprezintă condiția interdependentei dintre școală și viață și prin această
interdependență să să se asigure condiția succesului tuturor elevilor, a elirninarii
eșecului școlar.
Pedagogul francez în pedagogia să a îmbinat muncă individualizată cu activitatea și
cu docurnentarea școlară și a creat tehnici adecvate pentru realizarea fiecăreia dintre
ele. Astfel, în pedagogia Freinet, opțiunea pentru muncă individualizată sau colectivă
în școală depinde în principal de obiectivul urmărit, elevul lucrează singur când își
însușește cunoștințe de baza și în grup, atunci când realizează o rnunca de aplicare a
lor, de informare sau de cercetare.
Muncă personalizată este creativă pentru că se bazează pe activități de exprimare, de
imaginație, care scoate elevul de sub tutela permanentă a explicațiilor profesorului, îl
eliberează de autoritarismul adultului și îi permite să se autoconstruiasca. În sprijinul
personalizării învățământului, considerat de el că singurul eficace, Freinet a creat
13

OMECTS nr. 5. 571/2011 privind privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului
preuniversitar alternativ.
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mijloacele practice adecvate. Alături de textul liber, fișierul documentar și fișierul
autocorectiv, broșurile colecției BT ("Bibliotheque du Travail" - "Biblioteca de Muncă''),
adevărate reviste, adresându-se elevilor de toate vârstele și chiar adulților, au fost și
sunt menite să servească la depășirea orizontului limitat al manualelor, la îmbogățirea
și adecvarea documentării școlare.
Pedagogia Freinet a căpătat aplicabilitate în învățarea limbilor străine. Corespondență
internațională, textul liber, exprimarea orală liberă sunt tehnicile cele mai importante
pentru învățarea limbilor străine, ele fiind utilizabile la orice nivel de educație. Folosirea
acestor tehnici presupune folosirea a numeroase alte instrumente de gestionare a
muncii cum ar fi planul de muncă individual și colectiv și fișierele autooorective.
Aplicarea pedagogiei Freine țîn orele de limbi străine permite crearea de situații
autentice de comunicare, favorizarea autonomiei elevului, dezvoltarea motivației
muncii sale, individualizarea activității didactice.
Un aspect major al studiului pedagogiei Freinet este potențialul ei de a încuraja și
dezvoltă creativitatea elevilor, prin îmbinarea creativității individuale cu activitatea
creatoare de grup. Pedagogia Freinet se bazează și pe ideea că trebuie conservate în
școală ordinea, disciplină, autoritatea și demnitatea, demnitatea educatorului
neputanou-se concepe fără respectul al demnitatil copiilor.
În cadrul alternativei Freinet, instrumentele, materialele și mijloacele care se utilizează
în activitatea didactică au rolul lor este de a scoate elevul din constrângerea relației
elev-dascăl și fac posibilă o relație triunghi, respectiv elev, profesor și instrument, ceea
ce implică dispariția poziției față în față între cei doi elev și profesor.
Instrumentele folosite în pedagogia Freinet sunt:
Instrumente de învățare, respectiv pentru elevi fișe autocorective, manualele
școlare și de exerciții iar pentru cadrul didactic cărțile, revistele, casetele și
strategiile de formare;
Instrumente de cercetare documentară, respectiv pentru elevi există dicționarele,
enciclopediiile, biblioteca clasei, albumele și revistele iar pentru profesor cărțile,
revistele pedagogice, enciclopediile, instrumente oficiale și bibliografiile;
Instrumente de gestiune, cum ar fi planul, bilanțul de muncă, orarul, fișele ghid
și planificările pentru elevi și planificarea, jurnalul de bord, planul de muncă
colectiv și orarul pentru cadrele didactice;
Instrumente de evaluare cum ar fi bilanțuri , scări de competentă, teste, brevetul
și cărticica elevului pentru elevi și cărți pentru muncă educativă și teste
etalonate național pentru cadrele didactice;
Instrumente de comunicare, respectiv jurnalul școlar, scrisorile, poșta
electronică, faxul, internetul, consiliul clasei și cutia cu intrebări pentru elevi și
buletinul oficial al ISJ sau al MEN, scrisorile, poșta electronică, telefonul, faxul
și internetul pentru cadrele didactice;
Instrumente de declanșare, respectiv instrumentele de învățare pentru elevi și
cărțile, revistele și casetele pentru cadrele didactice;
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Instrumente de reglare cum ar fi afișle cu regulile clasei, regulamentul școlii și
planificarea competențelorpentru elevi și regulamentul de ordine interioară și
regulile clasei pentru cadrele didactice.
Instrumente pentru crearea autonomiei cum ar fi fișele ghid, clasoarele de
activități personale și evaluări și planul de muncă pentru elevi.
În pedagogia Freinet notele sunt înlocuite cu: grile de evaluare bipartite elev-dascăl,
centuri de culoare, scări de competențe, bilanțuri, sistem de brevete. Deoarece
contribuie la realizarea programei școlare elevii primesc și teste de control, care nu
însă că scop sancționarea greșelilor
ci informarea asupra progreselor elevilor și decernarea certificatului necesar societății
și recunoscut de această.
În pedagogia Freinet, elevul nu va fi niciodată supus unor modele prestabilite, ci
acceptat că atare, cu personalitatea lui. Muncă individualizată este una din tehnicile
de învățare ale pedagogiei Freinet, care vizează plasarea elevului în centrul sistemului
educativ, ținând seama de achizițiile sale, de ritmurile și de capacitatea să de a deveni
actor al propriei învățări. Există o secvență în orarul clasei, cu durata variabilă (de la o
jumătate de oră până la două ore), în care copiii lucrează liber, după un plan propriu,
în ordinea și ritmul care le convin, desfășurând în cadrul grupului-clasă activitatea
dorită de fiecare din ei. Finalitatea muncii individualizate este a-l educa pe copil în
spiritul responsabilității și al autonomiei, permițându-i un demers personal de
investigare care duce la reușită școlară.
Stimularea diferitelor comportamente în situații diverse, instaurarea raporturilor de
încredere datorate autocorectării și evaluării, permisiunea părăsirii clasei pentru o
activitate particulară și reluarea lucrului la întoarcere, fără a-i deranja pe ceilalți, sunt
doar câteva fețe ale activității personalizate. Cadrul didactic se poate consacră în
acești timpi liberi, atunci când copiii lucrează independent, unui copil sau unui grup în
particular. Din punct de vedere al pedagogiei lui Freinet, o clasă bună este aceea în
care fiecare elev va fi cel dintâi într-o direcție, oricare ar fi aceea, căci școlarul care nu
are un domeniu în care să se poată afirmă, să pună în valoare ansamblul persoanei
sale, este foarte vulnerabil. 14
Freinet desconsideră manualele școlare și consideră esențiale laboratoarele pentru
muncă manuală de bază, pe cele de activitate socializată și intelectualizată unde se
aplică tehnicile sale.
3. 4. Specificitatea alternativei educaționale Freinet în raport cu învățământul
tradițional și în raport cu celelalte alternative educaționale
Alternativă educațională Freinet, care acoperă și ciclul primar, are clase în partea de
vest a țării, în județele Timiș, Albă, Mureș, Arad, dar și în județul Bacău. Recunoscută
de Ministerul Educației, alternativă respectă curriculum-ul național. Alternativă Freinet
este fondată pe valori universale, cum ar fi responsabilitate, autonomie, cooperare și
14

http://novadidacticabn. blogspot. com/2017/03/alternativa-in-educatie-waldorf-și freinet. html
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întrajutorare, studiul fiind centrat pe copil, luând în considerare cele trei componente
ale personalității sale: unicitate, diversitate și globalitate. Copilul nu trăiește numai în
școală, această pedagogie ținând seama de mediul sau familial, cultural și social.
Evitarea eșecului este o preocupare constanța a educației Freinet.
Dacă în învățământul tradițional, rolul elevului se reduce la a ascultă și memora cele
spuse de profesor, pedagogia, în viziunea lui Celestin Freinet, trebuie să aibă elevul
în centru. Educatorul urmează să se adapteze la trebuințele copilului, să ia în
considerare interesele și înclinațiile sale. Cum orice copil este capabil de reușită,
esențial este să nu-l împingem spre eșec prin exigențe exagerate ci trebuie să
procedăm la o dinamizare prin reușite.
Practicată de mai bine de 75 de ani, pedagogia Freinet este și astăzi de actualitate,
fiind bazată pe valori universale: responsabilitate, cooperare, întrajutorare, autonomie.
Bazată pe valorile progresului, pedagogia Freinet organizează clasa în funcție de trei
axe:
•

•
•

punerea în aplicare a responsabilizării prin organizarea colectivului, modul de luare
a deciziilor, votul, elaborarea de reguli și gestionarea materialului iar pe plan
individual este vizată angajarea elevilor prin responsabilizare, gestionarea unor
grupe, echipe, ateliere, mediul de lucru;
punerea în aplicare a autonomiei, respectiv profesorul nu mai este stăpânul absolut
al clasei, nu mai este singurul care știe totul și ia decizii în numele tuturor, copilul
fiind cel care se ocupă de propria activitate, muncă individuală și autocorectare.
punerea în aplicare a cooperării se realizează prin luarea în grijă temporară sau
permanentă de către un copil mai mare a unuia mai mic.

Pedagogia Freinet introduce teste prin care copilul își poate verifică singur
cunoștințele, poate face singur un grafic al greșelilor comise, dovedindu-și posibilitățile
și limitele. Pentru a ajunge la această performanță, elevul trebuie ajutat și încurajat,
organizând în jurul lui muncă și viața, bazându-te pe posibilitățile sale, chiar și cale mai
modeste în timp ce reală disciplină nu se instituie din afară, după o regulă prestabilită,
cu lungile interdicții și sancțiuni ci este consecința naturală a unei bune organizări a
muncii cooperative și a climatului moral al clasei.
Pedagogia Freinet dorește o educație a muncii care trebuie să fie centrată pe ideea
de muncă creatoare, liber aleasă și la fel de liber asumată. În cucerirea autonomiei,
fiecare trebuie să învețe să-și fixeze singur obiectivele, în loc să aștepte că toate
acestea să-i fie mereu impuse din exterior. Școala, așadar, devine un loc al cooperării
între copii prin creație, cercetare, deprinderi dobândite; ea este astfel o adevărată
pregătire temeinică pentru o lume a muncii în care fiecare va putea participa la decizii.
Educația Freinet are că punct de plecare copilul real cu nevoile sale firești de aceea
consideră că spațiul școlar trebuie reorganizat și de-a lungul pereților să se creeze
mari laboratoare esențiale care cuprind presă, documentare, istorie-geografie, științe,
aritmetică, activității artistice și materiale audiovizuale.
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În pedagogia Freinet, liberă exprimare este manifestarea vieții pentru că liberă
exprimare pedagogică trebuie să permită fiecăruia să-și redea sentimentele, emoțiile,
impresiile, cugetările, îndoielile. Toți copiii, dacă n-au fost încă descurajați, percep
nevoia și dorința de a se exprimă, de a intercomunica, sprijinindu-se de instrumentele
de care dispun, respectiv vorbirea, scrisul și desenul. În alternativă Freinet,
comunicarea între copii nu este doar permisă, ci chiar sugerată. Fiecare trebuie să
aibă dreptul de a comunica liber într-un grup sau cu alte grupuri. Exprimarea liberă
este valoroasă atât prin demersurile sale creative, cât și prin productivitatea să iar
tehnicile de exprimare nu trebuie impuse în prealabil, ci trebuie să fie alese de elevi și
la îndemâna acestora. Este importantă liberă comunicare pentru că această
presupune și ascultarea celorlalți și respectul față de ei înșiși. cadrul didactic fiind cel
care trebuie să asigure viziunea asupra experiențelor trăite de copil în trecutul său,
deschiderea asupra socialului și comunicarea în situații variate. 15
3. 5. Asociația Română pentru o Școală Modernă C. Freinet Timișoara
•

•

•

•

Această asociație profesională națională neguvernamentală - ARSM C. Freinet
are personalitate juridică din anul 1993 și promovează prin activitățile
desfășurate alternativă educațională Freinet. Membrii asociației sunt
educatoare, învățători, profesori de gimnaziu, liceu și învățământ universitar
din toată țara Asociația s-a constituit la inițiativa unui grup de profesori de limba
franceză din Timișoara, participanți la stagiile de formare organizate de
Inspectoratul Școlar Timiș, Ministerul Învățământului în colaborare cu I. Ch. E.
M. Franța, în luna august 1991.
În timp s-a conturat tot mai mult necesitatea existenței unei asociații, care să
reunească cadre didactice, care doreau o schimbare a învățământului și care
s-a finalizat în anul 1993 prin constituirea Asociației Române pentru o Școală
Modernă la Timișoara. În urmă stagiului organizat în parteneriat cu Asociația
Învățătorilor Timișeni în 1996, componența asociației s-a diversificat prin
aderarea învățătorilor care au început să aplice la clasă tehnici Freinet.
În anii următori asociația și-a propus promovarea pedagogiei Freinet prin
organizarea de stagii în colaborare cu Casele Corpului Didactic din județele
Timiș, Arad, Mureș, Brașov, Bacău, Buzău, Suceava etc. Că urmare a acestor
activități, în rândurile asociației au intrat educatoare, învățători din județele
amintite, asociația dobândind un caracter național.
ARSM este reprezentată în Comisia Națională pentru Alternative Educaționale
a MEN alături de reprezentanți ai altor alternative educaționale practicate în
România: Montessori, Planul Jenă, Step by Step, Waldorf, Pedagogia curativă,
Waldorf.

Obiectivele asociației sunt:
•

promovarea pedagogiei Freinet prin activități specifice;
asigurarea inițierii și a formării continue în pedagogia Freinet;

15

Dr. M, Cuciureanu, Punti de trecere între invatamantul traditional și cel bazat pe metode pedagogice alternative
in sistemul romanesc de invatamant, MECTS și ISE, București 2011;
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•

dezvoltarea cooperării între cadrele membre și cadrele didactice din mișcarea
internațională interesate de înnoirea și modernizarea învățământului. ARSM C.
Freinet este membru cu drepturi depline al Federației Internaționale a Mișcării
Școlii Moderne, federație care reunește toate mișcările naționale din lumea
întreagă, care promovează Pedagogia Freinet. 16

Activități ale asociației:
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

concepe și organizează stagii de inițiere și formare continuă în pedagogia
Freinet;
formează cadre didactice în vederea constituirii de grupe/ clase Freinet;
concepe și organizează stagii de inițiere și formare continuă în pedagogia
Freinet;
formează cadre didactice în vederea constituirii de grupe/ clase Freinet;
organizează seminarii, simpozioane, tabăra națională și internațională ”Școala
de vacanță Freinet;
Stagiile organizate în colaborare cu Casele Corpului Didactic din Timiș și din
țară au contribuit la atragerea de noi membri, în special educatoare și învățători
și astfel a luat ființă prima clasă Freinet s-a constituit în anul școlar 2000-2001
la Gimnaziul Național „Alexandru Ceușianu” din Reghin, județul Mureș, cu un
efectiv de 25 de elevi iar în anul școlar 2001-2002 s-au mai înființat două clase
respectiv și în anul școlar 2010-2011 existau deja 4 clase în aceast aunitate
de învățământ.
În anul școlar 2001-2002 s-a constituit echipa Freinet de la Timișoara, care în
urmă stagiilor franco-române a înființat 5 clase cu predare a educației Freinet
în școli diferite, respectiv Școala cu clasele I-VIII nr. 21 ”Vincențiu Babeș”,
Școala cu clasele I-VIII nr. 6, Școala cu clasele I-VIII nr. 7 „Sf. Maria”, Școala
cu clasele I-VIII Șag din județul Timiș.
Rețeaua școlară a claselor și grupelor Freinet a cunoscut în anul 2003-2004 o
creștere considerabilă (o grupă la grădiniță și 7 clase la ninel primar), că
urmare a stagiilor în Franța, a stagiilor franco-române organizate în colaborare
cu CCD Arad și Timiș și a implicării deosebite a cadrelor didactice. S-a dovedit
că muncă în echipă a cadrelor didactice este esențială.
În anul școlar 2007 – 2008 funcționau deja 9 clase la nivel primar și 3 grupe la
grădiniță, constatându-se o creștere a numărului de clase și grupe față de
perioada anterioară. Clasele, grupele Freinet și dascălii lor sunt într-o
permanentă relație de comunicare și colaborare prin practicarea
corespondenței școlare, a schimbului de jurnale și a activităților organizate în
parteneriat.
În anul școlar 2010-2011 apare la Școala cu clasele I-VIII nr. 11 prima clasă
Freinet la Oradea, secția maghiară iar în anul școlar 2011-2012, pedagogia
Freinet a câștigat teren cu încă trei clase și după o analiză se poate afirmă că
există un progres în ceea ce privește numărul de clase care figurează în
rețeaua de învățământ alternativ.

16

Simpozion internațional Freinet la Timișoara, 2013; http://www. ziuadevest. ro/simpozion-internaional-freinet-latimioara/
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•

•

Copiii și elevii care studiază în alternativă educațională Freinet s-au adaptat cu
ușurință la trecerea într-un nou ciclu de învățământ și au demonstrat deprinderi
de muncă intelectuală independentă, spirit de inițiativă, capacitate de
autoevaluare și evaluare, autonomie și responsabilizare. De remarcat la acești
copii este competența de comunicare, disponibilitatea pentru muncă în echipă,
cooperare și întrajutorare.
Studiile au arătat că la absolvirea clasei IV-a, elevii claselor Freinet dau dovadă
de o capacitate de exprimare liberă și initiativă, care-i deosebește vădit de
elevii claselor tradiționale. În gimnaziu se fac remarcați de către profesori prin
abilitățile dobândite în direcția de a realiza și prezența proiecte, de a organiza
evenimente deosebite sau de a prezența pe scenele orașului diferite momente
artistice, cum au învățat la atelierul de exprimare dramatică. În același timp în
urmă experienței dobândite în redactarea textelor libere și a jurnalului școlar,
colaborează cu ușurință la revistele școlii și la concursurile de literatură. 17

3. 6. Modalități de formare/dezvoltare a personalului didactic
Formarea cadrelor didactice în pedagogia Freinet se face prin stagii de formare
organizate de Asociația Română pentru o Școală Modernă C. Freinet (ARSM C.
Freinet și Federația Internațională a Asociațiilor Școlii Moderne, stagiile de formare
fiind incluse și în oferta Caselor Corpului Didactic. Formarea continuă a cadrelor
didactice Freinet, care se face prin cursuri și stagii de perfecționare în domeniul
pedagogiei Freinet organizate în țară sau străinătate prin ARSM este completată și de
alte activități cu rol formativ, respectiv perfecționarea în cadrul consiliilor profesorale,
comisiilor metodice, consfătuirilor și participarea la sesiuni de comunicări,
simpozioane, conferințe, congrese, schimburi de experiență etc. Certificarea se
realizează prin adeverințe eliberate de Casele Corpului Didactic. Avizul alternativei
acordat cadrelor didactice interesate de a constitui o grupă sau o clasă Freinet
integrată în învățământul de stat sau particular, se obține la solicitarea acestuia, în
urmă parcurgerii a cel puțîn două stagii și prezentarea unui portofoliu cu exemple de
bună practică din grupă sau clasă.
Profesorii care implementează pedagogia Freinet au formarea corespunzătoare,
respectiv avizul ARSM (Asociația Română pentru o Școală Modernă) „Celestin
Freinet” Timișoara. Pedagogia Freinet se bazează pe o serie de principii, clar stabilite:
școala centrată pe copil, muncă școlară motivată, activitate personalizată, expresie
liberă și comunicare, cooperare, învățare prin tatonare experimentală, globalitate a
acțiunii educative.
Evaluarea în cadrul pedagogiei Freinet constă în verificarea realizărilor elevilor, iar
punctul de plecare este planul individual de muncă. Într-o clasă Freinet, evaluarea nu
vizează o ierarhizare, ci presupune depășirea eșecurilor școlare și valorizarea
reușitelor totale sau parțiale elevilor, care, ajutați, trebuie să ajungă la realizarea
proiectelor individuale. Prin autoevaluare, pornind de la planul său individual de
17

Dr. M, Cuciureanu, Punti de trecere între invatamantul traditional și cel bazat pe metode pedagogice alternative
in sistemul romanesc de invatamant, MECTS și ISE, București 2011, pag 71

61

muncă, elevul își corectează singur muncă cu ajutorul fișierelor autocorective sau a
codurilor de culori, determinându-și gradul de reușită.
Evaluarea colectivă sau coevaluarea situează în prim-plan rezultatul muncii individuale
a elevului, care este prezentat grupului și supus criticilor productive ale colectivului
acestuia. Clasa determină un cert nivel de reușită al acestui proiect individual, iar
învățătorul decide manieră în care elevul își va continuă muncă până la definitivare.
Formarea personalului didactic în alternativa educațională Freinet se realizează
prin intermediul stagiilor /cursurilor de formare oferite de către asociațiile specializate,
prin activități metodice curente realizate în unitatea de învățământ sau alte instituții
educaționale și manifestări științifice:
•
•
•

cursuri/stagii de formare în domeniul pedagogiei Freinet organizate de ARSM Asociația Română pentru o Școală Modernă C. Freinet;
activități metodice: perfecționare în cadrul consiliilor profesorale, comisiilor
metodice, consfătuiri ;
participare la sesiuni de comunicări, simpozioane, conferințe, congrese,
schimburi de experiență.

Recent, conducerea alternativei Freinet a avut inițiativa de a se alinia noilor programe
de formare continuă acreditate de către Ministerul Educației prin CNFP – Centrul
Național de Formare a Profesorilor, competențele specifice propuse fiind:
•
•
•
•

Cunoașterea principiilor și tehnicilor de bază ale pedagogiei Freinet;
Aplicarea tehnicilor de bază ale pedagogiei Freinet;
Realizarea de instrumente didactice specifice pedagogiei Freinet;
Organizarea colectivului de elevi conform principiilor fundamentale ale
alternativei pedagogice Freinet.

Curriculum-ul propus cuprinde de asemenea teme specifice alternativei educaționale:
•
•

Pedagogia Freinet- pedagogie a muncii motivate, a cooperării și
exprimării libere;
Principii fundamentale ale pedagogiei Freinet și tehnicile sale: Jurnal,
Clasa cooperativă, Metoda naturală, Corespondență școlară, Text
liber, Anchetă documentară, Ieșirea școlară, Jocuri cooperative,
Instrumente pedagogice, Exprimare plastică, Exprimare dramatică,
Exprimare muzicală.

În urma acreditării și promovării unui asemenea program de formare, conform cadrului
legal, se va elibera un certificat de formare continuă care atestă competențele și
cuantifică numărul de credite transferabile. Condiția de a ocupa un post didactic în
alternativa educațională Freinet este de a obține abilitarea/ avizul alternativei in urma
parcurgerii a cel putin 2 stagii de formare și prezentarea unui portofoliu cu exemple de
bună practică la clasă.
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Socializarea, că formă de evaluare, se traduce prin definitivarea proiectului individual
al elevului, realizat sub formă unui articol, album, expoziție, înregistrare, program
informatic, portofoliu. O nouă evaluare se realizează acum prin schimbul dintre elevul
creator sau producător și receptorii muncii sale. Rezultatul muncii copilului este fie
publicat în revista clasei, fie trimis corespondenților, prezentat la expoziția școlii sau
clasei sau prezentat într-un spectacol. Că instrumente de evaluare se folosesc grile de
evaluare bipartite elev și dascăl, centuri, coduri de culoare, scări de competențe,
bilanțuri, un sistem de brevete și diplome. Deoarece pedagogia Freinet realizează
programa școlară, elevii primesc și calificative și note și teste de control, care nu au că
și un scop precis sancționarea dură a greșelilor, ci o informare sigură asupra tuturor
progreselor realizate de elevi și o decernare a certificatului necesar societății de azi și
recunoscut de către această.
Privite la început cu reticență, alternativele educaționale care au ajuns astăzi pe piața
românească, printre care se numără și alternativă Freinet, par a fi apreciate de cei mai
mulți dintre cei implicați în actul educațional dar și de cei cei interesați de a introduce
reforma în învățământul românesc. 18
3. 7. Unități de învățământ Freinet autorizate în România
1. Grădinița cu program normal, Str. Narciselor nr. 5, , jud. Arad, tel. 0257512562
- structură Grădinita cu program normal, Nr. 1 Ineu, Calea Traian, Nr. 9, jud.
Arad, tel. 0257/511133;
2. Grădinița cu program prelungit Șag, Str. I. Comună Șag, jud. Timiș, tel.
0256395379 - structură a Școlii cu clasele I-VIII Șag, Str. a III-a, Comună Șag,
Județul Timiș, tel. 0256 395118;
3. Grădinița cu program prelungit Nr. 12 Timișoara, Str. Axente Sever nr. 10,
300587, jud. Timiș, tel. 0356451744;
4. Grădinița cu program prelungit Nr. 14 Timișoara, Str. Al. Odobescu, Nr. 56 A,
Tel/Fax. 0356-223136, gradipp14@yahoo. com ;
5. Gimnaziul “Al. Ceusianu” Reghin, Str. Petru Maior nr. 11, jud. Mureș, tel.
0265521340;
6. Școala cu clasele I-VIII “Mihai Drăgan” Bacău, Str. Logofăt Tăutu nr. 7, 600198,
jud. Bacău, tel. - fax. 0234574290;
7. Școala cu clasele I-VIII Nr. 6 Timișoara, Str. Vulturilor nr. 89, , jud. Timiș, tel.
0256456622;
8. Școala cu clasele I-VIII Nr. 24, Timișoara Str. Brândușeinr. 7, jud. Timiș, tel.
0256442726;
9. Școala cu clasele I-VIII Nr. 11 Oradea, Str. Moldovei Nr. 55, , județul Bihor, tel.
0359413170, scoala11oradea@yahoo. com;19
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4. Pedagogia prin alternativa Waldorf/ Rudolf Steiner
Rudolf Steiner (1861 – 1925) filosof, esoterist, artist, pedagog și gânditor social
austriac a pus bazele științei spirituale, denumită antroposofia și pornind de la această
știință a pus și bazele pedagogiei Waldorf, prin care consideră că fundamentul
pedagogiei este asigurat de o antropologie care analizează omul din trei puncte de
vedere: că ființă trupească, sufletească și spiritual, respectiv sufletul este alcătuit din
reprezentare, simțire și voință, componente aflate în interdependență iar spiritul și
materia se reunesc într-o zonă intermediară cunoscută drept suflet. Pornind de la
această doctrina, educația trebuie să contribuie la dezvoltarea corpului și sufletului,
astfel că spiritul celui educat să se poată dezvoltă și implicit să să poată evolua în
existența și dezvoltarea viitoare că individ. Omul că ființă evoluată trebuie să se
transforme prin cultură și prin educație. Pentru Steiner, pedagogia trebuie privită și
abordată că o artă al cărei scop este acela de a dezvoltă cunoașterea și încrederea
omului în forțele lui spirituale.
Școlile Waldorf oferă o abordare corespunzătoare dezvoltării psihologice a elevilor,
riguroasă din punct de vedere academic și bazată pe experiență în educație. Ele
integrează artele în toate disciplinele școlare destinate copiilor, de la ciclul preșcolar
și până în ultimul an de învățământ preuniversitar, clasa a XII-a, pentru a îmbogăți și
intensifica procesul de învățare. Scopul educației Waldorf este de a sădi în elevi
dorința de a învăța pe toată durata vieții și de a le oferi posibilitatea să-și dezvolte în
mod deplin capacitățile lor unice
Fondată în prima parte a secolului al XX-lea, Educația Waldorf se bazează pe
principiile și învățăturile lui Rudolf Steine și aceste principii s-au format prin
cunoașterea procesului de dezvoltare a omului și a nevoilor copilului în creștere. Astfel,
muzică, dansul, teatrul, literatură, miturile și legendele nu sunt simple subiecte pe care
elevul le studiază și din care acesta este examinat, ele reprezintă o experiență, prin
care elevii Waldorf își cultivă capacitățile intelectuale, emoționale, fizice și spirituale,
pentru a ajunge indivizi siguri de drumul lor în viață și de scopul lor în comunitate.
Profesorii din școlile Waldorf încearcă să genereze în interiorul fiecărui copil flacăra
entuziasmului pentru învățare. Acest lucru elimină nevoia pentru testare competitivă
sau folosirea recompenselor pentru a motiva elevii și, în schimb, permite motivației să
vină din interior. Această ajută la dezvoltarea unei atitudini pozitive pentru învățare pe
toată durata vieții. Educația Waldorf este inclusivă și susține principiile libertății în
educație.
Pornind de la această premisa, fiecare unitate de învățământ, clasa sau grupa Waldorf
este inconfundabilă și identitatea să se bazează pe fundamentul de implementare a
artei educației inițiată de Rudolf Steiner, a pedagogiei Waldorf și are legătură cu felul
în care cadrele didactice se raportează la elevi, la didactică predării, la felul în care
cadrele didactice abordează conținuturile și transferul materialului de predat, precum
și la întrebarea, dacă sunt aplicate temele didactice principale ale artei educației și
dacă metodică predării lor este aplicată într-un mod corespunzător vârstei, în sensul
antropologiei antroposofice.
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Ceea ce este important este abordarea creativă și responsabilă a acestor domenii din
partea fiecărei școli. Acestea compun mare parte din identitatea școlii, care este
completată de ceea ce poate fi perceput că sensul interior din fiecare cadru didactic și
din colectivul profesoral. Măsura în care majoritatea cadrelor didactice a lucrat la o
atitudine interioară de deschidere și strădanie către cunoaștere și autoeducație cu
ajutorul antroposofiei determină identitatea școlii. Bucuria de a-și practică meseria,
strădania de a cunoaște omul, că bază a pedagogiei și colaborarea cu părinții
constituie atmosfera proprie a fiecărei școli și reprezintă expresia sufletească a ceea
ce este perceput în general că spirit al școlii.
Rudolf Steiner este autorul a numeroase cărți și studii dintre care amintim:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20

Introduceri la scrierile de științe naturale ale lui Goethe (1883);
Linii fundamentale ale unei teorii a cunoașterii în concepția goetheană despre
lume (1886);
Adevăr și știință (1892);
Filosofia libertății (1894);
Friedrich Nietzsche: un luptător împotriva epocii sale (1895);
Mistica în zorii vieții spirituale a timpului nostru și legătura ei cu concepția modernă
despre lume (1901);
Creștinismul ca fapt mistic și misteriile antichității (1902);
Teosofia. Introducere în cunoașterea suprasensibilă a lumii și a menirii
omului (1904);
Cum se dobândesc cunoștințe despre lumile superioare? (1904);
Din Cronica Akasha (20 de articole publicate în perioada 1904–1908);
Treptele cunoașterii superioare (1905);
Știința tainică în schiță (Știința ocultă) (1910);
Poarta inițierii - Prima dramă-misteriu (1910);
Încercarea sufletului - A doua dramă-misteriu (1911);
Păzitorul Pragului - A treia dramă-misteriu (1912);
Trezirea sufletelor - A patra dramă-misteriu (1913);
Conducerea spirituală a omului și a omenirii (3 conferințe prelucrate pentru
publicare de Rudolf Steiner, 1911);
Un drum spre cunoașterea de sine - Meditații (1912);
Pragul lumii spirituale - Aforisme (1913);
Enigmele filosofiei (1914);
Puncte centrale ale problemei sociale (1919);
Articole asupra organizării tripartite a organismului social și a problemelor
contemporane (1919-1920);
Inițierea - Cunoașterea lumilor superioare (1922);
Teze antroposofice (1924);
Fundamentele terapiei antroposofice (carte scrisă împreună cu Ita Wegman,
apărută în anul1925);
Povestea vieții mele (carte autobiografică, 1925);
Știința inițiatică și cunoașterea aștrilor. 20
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4. 1. Aspectele metodologice ale Pedagogiei Waldorf/ Rudolf Steiner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O școală Waldorf are următoarele caracteristici particulare:
educația preșcolară nu este supusă unor cerințe intelectuale inadecvate vârstei;
de regulă, un cadru didactic conduce clasa că învățător-diriginte până la clasa
a VI-a – a VIII-a;
predarea euritmiei;
predarea în epoci, predarea orelor de specialitate și alte forme de predare;
predarea limbilor moderne începând din clasa I;
orare alcătuite pe cât posibil în funcție de criterii psihologico-igienice;
colectivul clasei este păstrat, indiferent de performanțele individuale ale elevilor;
nu se fac evaluări exclusiv cantitative și nu se dau teste de dragul testării;
certificate școlare care, pe lângă aprecierea performanțelor realizate, descriu și
apreciază mai ales evoluția elevului și îi oferă sugestii pentru activitatea
ulterioară;
soluții pedagogice la probleme de disciplină;
activități care formează și întăresc comunitatea, cum ar fi serbările lunare,
serbarea de an, excursiile, stagiile de practică, piesele de teatru etc;
la solicitarea părinților se pot organiza ore de educație religioasă confesională,
în caz contrar, școlile pot oferi ore de educație religioasă neconfesională.

Fundamentul pedagogiei Waldorf îl reprezintă antropologia și psihologia dezvoltării,
așa cum au fost prezentate pentru prima oară de către Rudolf Steiner în anul 1919 în
ciclul de conferințe „Antropologia generală că bază a pedagogiei”. În esență,
pedagogia Waldorf pornește de la copil și are că obiectiv dezvoltarea potențialului
individual al fiecărui copil. Această pedagogie ține cont de diversitatea culturală și își
asumă principiile etice general-umane, respectiv Declarația Universală a Drepturilor
Omului din 10 decembrie 1948, Convenția ONU privind Drepturile Copilului din 20
noiembrie 1989 și Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități din 13
decembrie 2008. Ea reprezintă fundamentul pentru diferite instituții de educație, de
învățământ și de formare cum ar fi unitățile de educație preșcolară, școlile, instituțiile
de formare profesională, școlile speciale și multe altele. Formă juridică adecvată
școlilor, grădinițelor și altor unități de învățământ Waldorf este cea de unitate
independentă, care se organizează prin participarea tuturor celor implicați în procesul
educațional.
În primii șapte ani de viață dezvoltarea sănătoasă a copilului are loc într-o atmosferă
de căldură și îndrumare, care produce bucurie, uimire și respect. Cel mai important
aspect al lucrului cu copilul mic îl reprezintă atitudinea lăuntrică a educatorului, care
este modelul pe care copiii îl imită. Prin urmare, această activitate solicită o continuă
autoeducație. În grădinițele Waldorf, în grupele preșcolare, în programele părinți-copii
și în alte unități pentru educație ante-preșcolară și preșcolară, se pun bazele sănătății
fizice și vitalității, uimirii și interesului pentru lume, dispoziției de a învăța și de a
cunoaște lumea prin trăiri personale, aptitudinii de a relaționa, precum și ale dezvoltării
fizice, emoționale, intelectuale și spirituale pe tot parcursul vieții.
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Baza educației și predării în școlile Waldorf este un curriculum-cadru care stimulează
cadrele didactice în a-și elabora individual predarea. Predarea ține cont de liniile
directoare menționate. Fiecare cadru didactic este responsabil pentru orele sale și
răspunzător în fața comunității. Predarea se evaluează. Școala Waldorf este o școală
unitară, care reunește toate ciclurile educaționale specifice în care se asigură accesul
egal și universal la educație.
Metodele de predare diferă în funcție de vârsta copiilor și a adolescenților. Toate
activitățile pornesc de la necesitățile de dezvoltare specifice vârstei respective, de la
dezvoltarea orientată preponderent spre activarea voinței, în primii trei ani de viață, la
jocul imaginativ și la activități cognitive a căror pondere crește odată cu trecerea de la
grădiniță la școală. Copilul mic imită și este educat prin modele și exemple.
Caracteristicile esențiale ale educației timpurii sunt jocul liber, nedirijat, precum și
experiențele motrice și senzoriale. Printre altele, prin organizarea ritmică a zilei, a
săptămânii, a anului, educatorul Waldorf se îngrijește de dezvoltarea fizică și psihică
a copilului și pune astfel baza rezilienței acestuia. Elevul învață de la cadrul didactic,
care are la dispoziție o multitudine de metode, care își elaborează creativ predarea și
care își inițiază copiii în toate marile domenii ale cunoașterii. Cadrul didactic, mai ales
învățătorul-diriginte, clădește cu elevii și cu responsabilii pentru educația acestora o
relație autentică și păstrează caracterul creativ al predării, care devine tot mai formală
pe măsură ce copiii cresc. Standardele de performanță reprezintă pentru învățătoruldiriginte formularea și realizarea unor obiective de învățare raportate la toate tipurile
de inteligență din clasa să. Predarea la liceu urmărește că adolescenții să devină
capabili să trateze critic și analitic conținuturile studiate, să ajungă la judecăți
individuale, care se manifestă prin prelucrarea tot mai independentă a conținuturilor
de învățare. De asemenea, prin sarcini adecvate, se dezvoltă conștiința de sine,
responsabilitatea personală și angajamentul față de lume. La liceu sunt oferite, în mod
progresiv, căi de învățare individualizate. Prin menținerea componenței clasei se
consolidează competențele sociale. 21
În școlile Waldorf se preferă organizarea activităților cu toți elevii clasei, însă se
practică și împărțirea lor pe grupe la unele discipline de studiu cum ar fi limbile străine
și informatică. Integrarea în grupuri mari permite echilibrarea karmei, socializarea
optimă, echilibrarea temperamentelor, evitarea împărțirii copiilor în grupe, după gradul
de dotare intelectuală. Grupul clasă eterogen corespunde modelului social.
În predare, nu trebuie să i se ofere copilului imagini prefabricate, cunoștințe gata
elaborate și structurate, ci acestea trebuie să fie în așa fel transmise încât să poarte
în ele posibilitatea dezvoltării cunoștințelor copilului tocmai de aceea este necesar că
profesorii să fie fini psihologi și să cunoască copii atât pe calea spirituală și sufletească
cât și pe calea trupească, pentru a-și spori gradul în care conștientizează ceea ce se
petrece cu adevărat în om.
Fiecare cadru didactic trebuie să ofere copiilor cât mai multe situații de învățare, pentru
că fiecare să-și exploateze resursele de care dispune. Cu toate acestea, nu este
21
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(Cercul de la Haga), http://www. waldorfcluj. ro/backup/download/Caracteristici%20esentiale%20ale%20ped.
%20Waldorf. pdf

67

necesar că fiecare conținut să fie prelucrat individual, pentru că pedagogia Waldorf
urmărește să conducă elevii spre o libertate a individualității.
Învățarea prin descoperire trebuie să fie mereu prezentă în abordarea diverselor
materii de învățământ. Metodă justă de instruire este cea care solicită eforturile
pesonale de gândire ale elevului, cu atât mai mult cu cât formarea unei voințe libere
de cunoaștere este un scop major al pedagogiei Waldorf. Un alt principiu metodic al
școlii Waldorf este evitarea împovărării memoriei copilului cu definiții sau alte forme
cognitive care se imprimă unilateral și rigid în memorie.
Scrierea în imagini precedă scrierea în cuvinte. De asemenea, scrisul se învață
înaintea cititului. În clasa I se învață toate literele, însă cititul este exersat sistematic
abia din clasa a IIa. Trecerea la citit este facilitată de reprezentarea literelor sub formă
de imagini. Materia de studiu nu este expusă în concepte definitorii, ci prin descrieri
intuitive, în imagini. Ceea ce transmite profesorul prin imagini trebuie să se depună în
sufletele copiilor astfel încât aceștia să-și extragă puterile pentru întreaga lor viață.
R. Steiner și-a dorit că școala Waldorf să se încadreze în realitatea deplină a vieții, așa
cum este ea, adică în planul de învățământ să nu fie conținut nimic străîn de viață și
care să nu fie împărtășit de copii. Scopul educației fiind acela de a-l face pe elev
capabil de a înțelege conceptul de libertate și de a-i acordă ulterior această libertate
înțeleasă. Abia după stimularea simțirii și a trăirii lăuntrice se poate ajunge la
formularea judecății. Pentru pedagogia Waldorf, procesul învățării este tot atât de
important că rezultatul său, o astfel de abordare oferindu-i elevului posibilitatea de ași însuși odată cu conținutul predării și o metodă inductivă, care nu-l trimite într-o lume
a teoriilor preconcepute și împărtășite, ci îl ajută să avanseze în cunoaștere prin
propriile experiențe.
Predarea și învățarea în epoci
Steiner atrage atenția asupra ritmurilor biologice ale omului, care străbat toate
procesele vieții: ritmul dintre veghe și somn, dintre preluare și uitare. În întocmirea
orarului și a planurilor de învățământ trebuie ținut cont de faptul că trebuie valorificată
dimineața, ca perioadă a zilei în care copilul este mai activ. Astfel, predarea fiecărei
materii se va face dimineața, în cursul de bază, de-a lungul câtorva săptămâni,
formând o unitate mai mare de predare, numită epocă.
Predarea din cursul dimineții se împarte astfel: învățământul principal și învățământul
pe materii. Învățământul principal se desfășoară, de regulă, în primele două ore ale
zilei. Materiile considerate principale sunt predate în epoci, astfel că elevii studiază
aceeași materie două ore pe zi, timp de 2 – 4 săptămâni. Astfel este posibilă
preocuparea pentru o tematică pe o perioadă mai lungă de timp și aprofundarea
acesteia. Materia pentru un an școlar la o disciplină se împarte în două-trei epoci, astfel
că elevii se vor reîntâlni cu materia respectivă la interval de câteva luni. Profesorul
Waldorf nu trebuie să fie îngrijorat de faptul că elevii pot uita materia pentru ca uitarea
este un proces natural de protecție a memoriei, iar reluarea conținuturilor disciplinei la
interval mai mare de timp declanșează reamintirea la un alt nivel a celor învățate,
datorită procesului de metamorfozare care se petrece la nivelurile subconștiente ale
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psihicului, practic o informație uitată va reveni în actualitate prin reamintire, cu o forță
mult mai mare. Metoda de învățare pe epoci favorizează sedimentarea conținutului
lecțiilor în subconștient și uitarea lor temporară.
După instruirea realizată în școală pentru materiile de bază, urmează orele cu ritm
săptămânal: limbile străine, euritmia, educația fizică, activitățile artistico-plastice,
activitățile meștșugărești, religia, teatrul, orchestra etc. Acestea necesită o repetare
ritmică și continuă, în cadrul unor ore separate, în ideea că omul trebuie să facă regulat
unele lucruri, nu doar în răstimpuri. Temele pentru acasă trebuie să aibă, de
asemenea, un caracter de exersare repetată. Cu toate acestea, Steiner nu a fost
adeptul temelor obligatorii în ciclul inferior al învățământului, considerând că profesorul
trebuie să-și organizeze predarea în așa fel încât copilul să-și însușească din clasă
cele predate. Temele nu trebuie resimțite ca o povară de către elev.
Sarcinile de educare privesc toate elementele componente ale sufletului copilului și
este important să fie alternate activități care solicită gândirea cu acțiunile ritmice și cu
voința. De aici a rezultat împărțirea activitățîi didactice în: parte ritmică, parte de muncă
și parte de povestire. Profesorul are libertatea de a schimbă această succesiune, fără
că această să devină arbitrară. În primele clase, la nivelul învățământului primar, se
începe cu partea ritmică și se continuă cu partea de gândire și de voință.
Profesorul diriginte însoțește cât mai mult elevii la clasă, chiar în timpul orelor ținute
de alți profesori de specialitate. Din această conlucrare zilnică, dirigintele stabilește o
relație specială cu elevii săi, ceea ce îi va permite să constate mult mai bine
dezvoltarea fiecăruia, să descopere vocațiile dar și slăbiciunile acestora.
Euritmia. Ritmul și voința
În concepția lui Steiner, euritmia este vorbire și muzică vizualizată, prezentată în
mișcare. Ca disciplină de studiu în școala Waldorf, euritmia este educația fizică
însuflețită, care tonifiază trupul, cultivă sensibilitatea interioară, facilitează perceperea
celorlalți și întărește voința elevului. Euritmia are un efect formativ atât asupra sufletului
și spiritului, cât și asupra corpului.
Conform studiilor lui Steiner, există o strânsă corelație a ritmurilor biologice umane cu
marile ritmuri cosmice diurne, lunare, anuale. Ritmul acționează în toate procesele
vieții: ritmul de înnoire a celulelor organismului, ritmurile organelor sau ritmurile
perioadelor de criză biografică, practic ritmul este o însușire esențială a viului, orice
proces al vieții având creșteri, stagnări și noi creșteri și atunci cand un copil/elev cântă
sau ascultă, el își armonizează ritmul circulației sanguine cu acela al respirației, iar
acest proces este personalizat în funcție de aptitudinile personale.
Acest aest emotivul pentru care în școala Waldorf, întregul proces de învțământ este
conceput și realizat ritmic. Activitatile de predare și de învățare se bazează pe
succesiunea celor trei faze ale procesului de cunoaștere, înțelegere și stăpânire a
conținutului, respectiv trăirea, observarea, experimentarea, amintirea, caracterizarea,
desemnarea și prelucrarea, analizarea, abstractizarea și generalizarea. În cadrul unei
unități de predare, între cele trei faze sus-menționate trebuie să existe pauze. De
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exemplu, cea de a treia fază poate avea loc a doua zi, pentru respectarea polarității
între somn și veghe, între învățare și uitare, între conștient și subconștient.
Școala Waldorf este implicată într-un program clar de educare a voinței. Această
calitate umană poate fi cultivată prin repetare ritmică și regulată. În fiecare zi, timp de
câteva săptămâni, elevii cântă aceleași cântece și repetă aceleași poezii, întrucât
voința puternică se formează în timp îndelungat, iar ritmul are un rol important în
educarea voinței. Partea ritmică, prin care este solicitată îndeosebi voința copilului,
începe la toate clasele cu poezioara de dimineață, urmată de cântece, recitări, exerciții
cu bătăi din palme, mișcarea în cerc sau cântatul la un instrument muzical. Astfel, clasa
este stimulată la o activitate comună, elevii având posibilitatea să se perceapă ca o
comunitate.
Cursurile artistice și practice
Cursurile artistice și plastice au o mare importanță în școala Waldorf, deoarece
acestea asigură o educație completă, bazată pe echilibru. Activitățile artistice și
plastice formează pe deplin omul dornic să-și controleze singur viața. Cunoașterea se
corelează cu expresia artistică. Abordarea temelor artistice are drept consecințe pentru
elevi și copii stimularea reflecției, a sensibilității, cultivarea perseverenței, a tenacității,
educarea voinței, găsirea unor sensuri ale vieții.
La baza învățării scrierii se află pictura și desenul. Steiner propunea ca și gramatica
să se predea artistic, pornindu-se de la simțul natural al limbii de care dispune copilul.
În clasele mici, atât fetițele cât și băieții tricotează, activitate care ajută la formarea
vederii în spațiu, necesară îndeosebi în studiul matematicii și la dezvoltarea motricității
fine, cu efecte asupra capacităților mentale.
Arta dramatică este o materie specifică școlii Waldorf. Fiecare disciplină poate da
ocazia unei dramatizări, fie că vorbim de literatură sau despre fizică. La sfârșitul clasei
a VIII-a, elevii pun în scenă o piesă de teatru pe care o prezintă în fața părinților și a
întregii școli, ca încununare a muncii lor în colectiv. Pentru realizarea dramatizării,
elevii contribuie la toate etapele punerii în scenă a textului, la elaborarea recuzitei.
Acest lucru unește elevii în cadrul colectivului, îi face mai toleranți unii cu ceilalți.
Evenimentul artistic se repetă, la un nivel de complexitate mai mare, la sfârșitul liceului,
când piesa de teatru oferă posibilitatea elevilor de a se autodepăș și de a se exprima
fara rezerve în plan social și artistic.
Predarea muzicii și a desenului trebuie să se sprijine pe sentimentul ritmului care la
randul sau se bazează și el pe alternanța veghe-somn. Muzica este omniprezentă în
viața copilului sau elevului din școala Waldorf. Din clasa a I-a toți elevii cântă la flaut.
Până în clasa a III-a ei cântă fără note, imitând învățătorul. De-abia la sfârșitul clasei
a III-a apar notația și primele elemente teoretice. Activitățile muzicale sunt bine
susținute euritmic. În clasa a IV-a se învață canonul și începe studiul pe voci. În
continuare, studiul muzicii presupune diferențierea percepției artistice și a posibilităților
de exprimare. Elevii sunt îndrumați în permanență să înțeleagă semnificația ritmurilor
și să o aplice odată cu intrumentalizarea trupului pentru expresia artistică.
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Predarea lucrului manual este, de asemenea, foarte importantă în școala Waldorf.
Activitățile manuale, practicate după criterii artistice sau meșteșugărești au ca scop
pregătirea elevului pentru situații cu care se poate confrunta mai tarziu in viata. În
timpul celui de-al patrulea și al cincilea an de școală, munca meșteșugărească se
transformă treptat în creație artistică liberă.
În școlile Waldorf din diverse țări, elevii claselor de liceu fac și câte un stagiu de
practică, având durata de o săptămână, în diverse domenii cum ar fi agriculturaă,
construcțiile, topografia și în domeniul social, ecologic sau cultural. Scopul practicii
este de a-i pregăti pe tineri pentru viață, de a-i ajuta în formarea personalității. În
România, din cauza includerii claselor Waldorf în filiera umanistă/ filologică, realizarea
acestor stagii de practică este dificilă22.
4. 2. Modalități de organizare și funcționare
Învățământul preuniversitar alternativ Waldorf se organizează cu grupe, clase, structuri
și unități de învățământ alternativ. Alternativa educaționala Waldorf recunoaste și
respectă principiile care guvernează învățământul preuniversitar, așa cum sunt ele
formulate la art. 3 din Legea educației naționale nr. 1/2011, actualizata și in
conformitate cu prevederile OMECTS nr. 5. 571/2011 privind privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar alternativ.
În învățământul preuniversitar alternativ sunt interzise activitățile care încalcă normele
de moralitate și orice activități care pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică
sau psihică a copiilor și a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar și
nedidactic, precum și activitățile de natură politică și prozelitismul religios.
Grupele, clasele, structurile sau unitățile de învățământ alternativ preuniversitar
Waldorf sunt unități libere, deschise, autonome, din punct de vedere atât organizatoric,
cât și economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de
Constituția României, republicată și sunt organizate și funcționează pe principiul
nonprofit. Învățământul preuniversitar alternativ se desfășoară în limba română. În
condițiile legii, se pot organiza grupe/clase/structuri de învățământ preuniversitar
alternativ în limbile minorităților sau în limbi de circulație internațională.
Înființarea grupelor, claselor, structurilor sau unităților de învățământ preuniversitar
alternativ Waldorf se concretizează prin depunerea de către unitatea școlară sau de
către organizația interesată, a documentației necesare autorizării, potrivit legislației în
vigoare. Documentația este însoțită de avizul CNAE, care certifică respectarea de
către inițiator a condițiilor necesare pentru funcționarea ca alternativă educațională.
Unitățile de învățământ preuniversitar alternativ de stat și particulare, precum și
grupele, clasele și structurile integrate în unități de stat sau particulare se supun
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acreditării și dobândesc personalitate juridică în urma acreditării, în conformitate cu
legislația în vigoare.
Rețeaua școlară de învățământ preuniversitar alternativ cuprinde totalitatea unităților
de învățământ alternativ de stat și particulare, grupele, clasele, structurile integrate în
unități școlare de stat și particulare, acreditate sau autorizate provizoriu. Învățământul
preuniversitar alternativ de stat și particular Freinet este organizat pe niveluri, în
concordanță cu particularitățile de vârstă și individuale ale beneficiarilor primari,
asigurându-se caracterul deschis al sistemului de învățământ, dar și diferențierea
specifică, în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare a fiecărei
alternative educaționale.
Asociațiile, fundațiile, federațiile, centrele sau planurile care gestionează pluralismul
educațional la nivel național împreună cu unitățile de învățământ preuniversitar
alternativ de stat și particulare și cu autoritățile administrației publice locale pot înființa
consorții școlare, conform legislației în vigoare. Grupele, clasele, structurile sau
unitățile de învățământ preuniversitar alternativ dispun de autonomie organizatorică și
funcțională, în conformitate cu prevederile regulamentului fiecărei alternative
educaționale, avizat de CNAE și aprobat de MEN.
ARACIP, la propunerea CNAE, formează experți în evaluarea externă a alternativelor
educaționale, care participă la autorizarea, acreditarea sau evaluarea învățământului
preuniversitar alternativ de stat și particular. Metodologia de autorizare, acreditare și
evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar alternativ este elaborată
de ARACIP, avizată de CNAE și aprobată de MEN, prin ordin al ministrului educației.
În învățământul preuniversitar alternativ particular, taxele de școlarizare se stabilesc
de consiliul de administrație al fiecărei unități de învățământ, în condițiile legi, consiliul
de administrație al unităților de învățământ preuniversitar alternativ particulare, cu
consultarea persoanei juridice fondatoare, stabilește anual bugetul de venituri și
cheltuieli pentru a asigura funcționarea unității școlare, în conformitate cu prevederile
legale. Pentru finanțarea învățământului preuniversitar alternativ particular, furnizorul
de educație poate derula și alte activități aducătoare de venituri, în condițiile legii și în
conformitate cu prevederile statutului asociațiilor, fundațiilor, federațiilor, centrelor sau
planurilor care gestionează pluralismul educațional.
In ceea ce priveste drepturile elevilor, elevii unei scolii Waldorf se bucură de toate
drepturile conferite de Constituția României, Legea Învățământului și de cele prevăzute
în ROFUIP, ei beneficiind de asistență medicală și asistență psihopedagogică gratuite,
acordate de medicul școlar și psihologul școlar. Este dreptul elevului să crească și să
învețe în instituția de învățământ într-un mediu sigur și sănătos. Timpul său pentru
școlarizare este astfel format de instituție, încât să corespundă vârstei și gradului său
de dezvoltare, să ofere timp de odihnă, recreere, mișcare, posibilitate de sport și masă.
Este dreptul elevului să primească o educație potrivită capacităților și îndemânărilor
sale, să-și continue studiile după propriile capacități. Orice elev al Școlii Waldorf are
dreptul să facă parte din cercurile școlii, culturale, artistice, de sport sau de altă natură,
să folosească, conform destinației, toate echipamentele școlii. Elevii Școlii Waldorf, au
dreptul, în condițiile legii, să primească burse, facilități financiare sau materiale de
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drept în cazul celor asigurate în sistemul de învățământ public, sau pe baza unor
selecții în cazul burselor private.
Elevii școlii Waldorf trebuie să participe la cursurile și activitățile obligatorii sau
opționale, din momentul începerii orelor și să își îndeplinească obligațiile de studiu prin
muncă continuă și comportament disciplinat, corespunzător capacităților sale, având
datoria să ocrotească integritatea corporală și sănătatea propriului corp și al colegilor.
Totodată toți elevii au obligația să îngrijească obiectele încredințate lor sau folosite pe
parcursul studiilor, echipamentele și baza materială a școlii.
Pe lângă notele sau calificativele care prezintă evaluarea tehnică la fiecare materie și
pe lângă evidențierile prezentate în certificatele de sfârșit de an, în școlile Waldorf apar
mult mai des recompensele, mai ales cele verbale. Ele au rolul de a stimula elevii. Este
felicitat un elev care are un comportament colegial deosebit, care are rezultate
deosebite la învățătură și purtare sau care contribuie la păstrarea și ridicarea
renumelui școlii iar colectivitatea care a efectuat o muncă
comună deosebită, sau a arătat o prestație comună deosebită primește o felicitare
colectivă sau recompensă. 23
În domeniul pedagogic, grădinițele și școlile Waldorf sunt administrate și conduse de
consiliul profesoral al acestora. În domeniul economic și juridic, grădinițele și școlile
sunt administrate și conduse, conform cadrului juridic al organizației respective, de
către părinți și cadre didactice, iar forma și structura acestora depind de opțiunile
persoanelor implicate, de cadrul cultural și de posibilitățile juridice existente. Această
formă de autoadministrare a grădinițelor și școlilor Waldorf include și delegarea
sarcinilor, pe perioadă determinată, către persoane sau grupuri mici de persoane.
4. 3. Programa școlară, curriculum-ul, beneficii
Programa școlară respectă prevederile Curriculumului Național și în același timp
principiile și standardele Pedagogiei Waldorf. Pentru ciclul primar I(PI) programa
Waldorf respecta prevederile: OMECTS nr. 4686/05. 08/2003, privind aprobarea
Planului – cadru de învățământ și a programelor școlare pentru clasele I și a II-a și ale
Ordinului nr. 5198/01. 11. 2004 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ
pentru clasele a III-a și a IV-a și a noilor programe școlare pentru clasa a III-a. In
raportarea la programele naționale de învățământ folosite se aplica principiile
pedagogiei Waldorf.
Planul-cadru de învățământ al alternativei educaționale Waldorf pentru învățământul
primar alternativ Waldorf este un document reglator esențial și o componentă a
curriculumului Waldorf. În elaborarea acestui plan cadru s-a ținut seama de prevederile
Legii educației naționale nr. 1/2011 referitoare la structura învățământului obligatoriu,
de asumarea de către România a pluralismului educațional, de atingere a finalităților
curriculumului național la încheierea ciclului primar, de adecvarea curriculumului
23

ROFUIP,
Scoala
Gimnaziala
Waldorf
ro/userfiles/Regulament%20de%20ordine%20interioara%20(1). pdf

73

Cluj,

http://waldorfcluj.

Waldorf la contextul socio-cultural național, de raportarea la tendințele actuale și la
criteriile internaționale general acceptate în dezvoltarea curriculară a școlilor Waldorf,
de pertinența conținuturilor propuse în raport cu obiectivele pedagogiei Waldorf.
Construcția planului-cadru de învățământ pentru alternativa educațională Waldorf are
în vedere competențele fundamentale care sunt dezvoltate și stimulate în ciclul primar,
având ca bază antropologia lui Rudolf Steiner precum și Recomandarea Parlamentului
European și a Consiliului Uniunii Europene, din 2006, privind competențele-cheie din
perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți.
Astfel, predarea disciplinelor de învățământ: Comunicare în limba română,
Comunicare în limba maternă, Matematică, Științe ale naturii, Istorie, Geografie și
Desen de forme se face în module (epoci) de 2-5 săptămâni, organizate într-un curs
de bază care nu va depăși 110 minute, plasat la începutul activității zilnice. În funcție
de specificul fiecărei școli și de nevoia de adaptare la programul întregii școli, la clasa
pregătitoare și la clasa I, din cele 110 minute pot fi alocate între 10 și 20 minute altor
activități didactice
Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
precizează, la art. 66 alin. 5, modul în care pot fi folosite orele alocate disciplinelor
școlare: 2 „Pentru fiecare disciplină și domeniu de studiu, programa școlară acoperă
75% din orele de predare și evaluare, lăsând la dispoziția cadrului didactic 25% din
timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În funcție de caracteristicile
elevilor și de strategia școlii din care face parte, profesorul decide dacă procentul de
25% din timpul alocat disciplinei/ domeniului de studiu este folosit pentru învățare
remedială, în cazul copiilor cu probleme speciale, pentru consolidarea cunoștințelor
sau pentru stimularea elevilor capabili de performanțe superioare, conform unor
planuri individuale de învățare elaborate pentru fiecare elev.
Ariile curriculare cu care se operează în prezentul plan-cadru sunt:
•
•
•
•
•
•

Limbă și comunicare;
Matematică și științe ale naturii;
Om și societate;
Arte ;
Educație fizică, sport și sănătate;
Tehnologii.

Pedagogia steineriană (Waldorf) consideră că ariile curriculare și disciplinele de
învățământ nu constituie scopuri în sine, ci mijloace de înțelegere a individualității
fiecărui copil și de dezvoltare liberă și armonioasă a acestuia. Numărul de ore din
planul-cadru reflectă specificul alternativei Waldorf, precum și compatibilizarea
învățământului alternativ Waldorf cu cerințele învățământului tradițional privind
finalitățile și nivelul de achiziții.
Astfel, prezentul plan-cadru cuprinde desenul de forme și euritmia steineriană ca
discipline specifice alternativei educaționale Waldorf și studierea a două limbi moderne
(sau a două limbi diferite de limba maternă) începând din clasa I. Programa de desen
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de forme cuprinde elemente care țin de pregătirea pentru scriere, desen și desen
geometric incipient. Euritmia face parte din disciplinele specifice învățământului
alternativ Waldorf. Orele de euritmie sunt predate numai de absolvenți ai unui studiu
de minim patru ani în Arta euritmiei urmat la o instituție recunoscută de Universitatea
Liberă pentru Științe de la Goetheanum-Dornach, Elveția. Dacă școala nu dispune de
un cadru didactic care îndeplinește aceste condiții, orele de euritmie pot fi înlocuite cu
o disciplinăcare să cuprindă jocuri de mișcare. Pentru desfășurarea orelor de euritmie
se normează și corepetitor pentru o grupă sau o clasă pe oră.
La disciplina educație muzicală se introduce studiul unui instrument muzical (flaut
pentatonic) începând cu clasa I, o oră pe săptămână (muzică instrumentală) ce poate
fi predată de profesorul de specialitate. Programa de clasa a IV-a cuprinde disciplinele
istorie și geografie sub titlul Cunoștințe despre ținutul natal. Educația civică și
dezvoltarea personală a elevilor se realizează în mod integrat prin intermediul tuturor
disciplinelor cuprinse în prezentul plan-cadru. Planul-cadru pentru învățământul în
limbile minorităților naționale cuprinde și 3 disciplinele specifice: Comunicare în limba
română pentru școlile și secțiile cu predare în limbile minorităților naționale și
Comunicare în limba maternă.
Practic, curriculumul-cadru al școlii Waldorf este corelat la nivelul claselor și al
disciplinelor de învățământ și datorită adecvării sale la etapele de dezvoltare a copiilor
și adolescenților, oferă fiecărui copil/elev multiple posibilități de dezvoltare, potrivite
vârstei sale. Acestea constau, printre altele, în dobândirea de cunoștințe, de
competențe culturale, de aptitudini sociale și emoționale, de diferite deprinderi practice
și de aptitudini artistice.
Programa nu este un element arbitrar, ci unul constitutiv al pedagogiei Waldorf. Ea
marchează linii directoare esențiale ale conținuturilor, a căror punere în practică, în
conformitate cu vârsta, consolidează evoluția copiilor și a tinerilor prin oglindirea ei
inerentă și prin construcția interdisciplinară a unor punți de legătură ce se extind pe
perioada mai multor ani. Ea se află într-o continuă dezvoltare în funcție de localizarea
geografică și culturală, de direcțiile de dezvoltare ce țin de timp și de contextul politic
precum și de cele generale și globale, pentru ca fiecare scoala Waldorf se află într-un
spațiu cultural, geografic și politic. Fiecare regiune și fiecare țară au un mod particular
de a accesa istoria universală, care rezultă din propria istorie și care de asemenea are
influență asupra programei. Fiecare școală se află într-o relație cu cerințele instituțiilor
publice responsabile cu educația.
Predarea limbilor străine în țări multietnice poate fi organizată corespunzător.
Semnificative sunt indicațiile metodice și didactice ale lui Rudolf Steiner cu privire la
predarea limbilor străine, precum și caracteristicile calitative specifice ale diferitelor
limbi. În țările în care coexistă mai multe religii, școala le reflectă în obiceiurile și
serbările școlii și in urma consultării cu părinții, orele de religie pot fi organizate în
funcție de confesiunea lor sau ca și oră de religie supraconfesională. În multe dintre
țări există cerințe ale statului, care au influență asupra programei educationale in
scolile Waldorf și care sunt în contradicție cu modul în care pedagogia Waldorf înțelege
dezvoltarea copilului, printre cele mai des intalnite fiind școlarizarea timpurie a copiilor
sau diversele forme de învățare academică prematură. Fiecare școală Waldorf trebuie
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sa găseasca soluții, căi și compromisuri care să păstreze spiritul pedagogiei Waldorf
și în același timp să fie în consens cu prevederile legale. În astfel de situații critice este
important să se creeze o apropiere rodnică între posibilitate și ideal, pentru a acționa
creativ-creator și a susține dezvoltarea copilului prin intermediul programei.
În școlile Waldorf se evită utilizarea manualelor, îndrumarelor, culegerilor de texte
literare etc., mai ales în primii ani de școală. Profesorul are sarcina de a compune și a
dezvolta conținuturile de pedat și de a găsi cele mai potrivite mijloace de predare, în
funcție de particularitățile elevilor, specificul clasei și efectul educativ al fiecărei materii.
În opinia pedagogilor Waldorf, manualele tradiționale sunt mijloace de învățat pasive,
care slăbesc contactul între profesor și elevi, mijlocind o perspectivă asupra lumii
prefigurată de alții și care rămâne anonimă, fiind rezultatul unor cercetări și aprecieri
care nu au fost întreprinse de profesor.
Pedagogii Waldorf consideră că manualele subminează autoritatea profesorului
asupra clasei. Profesorii ajung uneori slujitori ai manualelor, când ar trebui să fie
invers. În locul clasicelor manuale, elevilor le este recomandat să folosească o
bibliografie variată pentru înțelegerea temelor. În locul manualului, elevul de la școala
Waldorf primește un caiet neliniat pentru ca liniatura îngrădește, pe care îl va umple
cu noile cunoștințe și care va deveni propriul său manual. Caietele sunt organizate
astfel încât partea estetică, de scriere, ilustrare și de ornamentare să fie în permanență
avută în vedere
Școlile Waldorf nu se bazează pe teste, probe, extemporale, teze sau examene.
Profesorul nu se mulțumește doar cu evaluarea randamentului școlar, ci evaluează
continuu personalitatea copilului. Judecarea rezultatelor de face prin raportare la
potențialul fiecărui elev. Sistemul școlar Waldorf vizează formarea elevilor și nu
clasificarea acestora. La sfârșitul fiecărei clase, elevii primesc o caracterizare scrisă
de învățător sau de profesor. Caracterizarea stă la baza eliberării unui certificat, în
care profesorul îi descrie activitatea din toate punctele de vedere, pentru ca, în registrul
matricol, acesta să fie transformat într-o notă sau într-un calificativ pentru fiecare
materie. Din aceste certificate, părinții află mai mult despre copilul lor decât dintr-o notă
sau medie.
În funcție de țară și de reglementările legale naționale, sistemul Waldorf practică și
evaluări de tip tradițional, mai ales acelea organizate la sfârșitul ciclurilor de
învățământ. Acestea sunt însă situații de compromis. Pentru asigurarea
compatibilizării conținuturilor ce urmează a fi testate, se recurge uneori la introducerea
unor cursuri pregătitoare24
Planul ideal de învățământ trebuie să se modeleze în funcție de imaginea
schimbătoare a naturii omenești pe diferitele ei trepte de vârstă, însă, că fiecare ideal,
se află față în față cu deplină realitate a viețîi și trebuie să se integreze în ea. Libertatea
predării reprezintă condiția și premisa pentru îndeplinirea misiunii Educație pentru
libertate. Principiile didactice au numai un caracter orientativ pentru realizarea planului
24

Dr. I, Nicula, Alternative educaționale, Note de curs, pag 8-18, https://pse-b.
ro/images/secretariat/sinteze/anul_2_-_pipp/Sinteze_de_curs_Alternative_educaționale. pdf
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spiruharet.

de învățământ fix din Școală Waldorf. Profesorul, corespunzător cerințelor timpului, va
putea alege conținuturi noi conform cerințelor pedagogige și nu ii este permis să
pericliteze voință liberă de a învață a copilului, bucuria de a ști, curiozitatea, atitudinea
cercetătoare și uimirea acestuia prin conținuturi rigid stabilite și prin cantități de materie
ce trebuie studiată.
Educația promovată de școală Waldorf se desfășoară prin aplicarea pedagogiei
întemeiate de Rudolf Steiner și care își orientează demersul după evoluția copilului,
fizică, sufletească și spirituală.
În Waldorf se cultivă creativitatea în profesia pedagogică, dar și asumarea în egală
măsură de către pedagogi și părinți a responsabilității de a-i educa pe copii. Așadar,
se pune un accent deosebit pe formarea și dezvoltarea comunității educaționale
formate din copii, dascăli și părinți. Educația oferită în această școală are în
vedere finalitățile generale specifice educației din ciclul primar, însă metodele și ritmul
de acumulare a conținuturilor predate pot fi diferite de alte sisteme de învățământ.
Copiii sunt ghidați spre a dobândi știință despre cum se învață, iar datorită modului de
predare noțiunile dobândite reprezintă o acumulare de durata, astfel încât sunt puse
premisele solide care să permită accederea la următoarea treaptă de învățământ.
4. 4. Specificitatea alternativei educaționale Waldorf/ Rudolf Steiner în raport cu
învățământul tradițional și în raport cu celelalte alternative educaționale
Baza educației și predării în școlile Waldorf este un curriculum-cadru care stimulează
cadrele didactice în a-și elabora individual predarea. Cele mai evidente diferențe dintre
școală Waldorf și sistemul clasic de învățământ sunt:
•
•
•
•

•

•

exercițiile și cunoștințele, materia în general nu reprezintă un scop în sine, ci
sunt privite că modalități de a dezvoltă în copil toate acele capacități necesare
unui om complet;
în special la clasele primare, nu se dau note sau calificative, elevii primind la
sfârșitul clasei o caracterizare completă scrisă de învățător și profesorii săi;
nu se folosesc obligatoriu manuale, elevii putând folosi, pe lângă caietul cu
notițe, toată gama de cărți existente în legătură cu domeniul studiat. Acest lucru
nu elimină posibilitatea folosirii manualelor aprobate de Ministerul Educației;
materiile principale (limba româna, respectiv maghiară, matematica, istoria,
biologia, geografia, fizica și chimia) sunt predate în module (epoci) de câte 3-4
săptămâni. Elevul studiază câte o astfel de materie zilnic, primele două ore,
timp de 3-4 săptămâni, după care se trece la o altă materie. Abilitățile, adică
limbile străine, sportul, muzica, cursurile artistice, cât și orele de exercițiu la
literatură, gramatică și matematică apar în orar după primele două ore;
pe lângă preocuparea clasică pentru diferite științe, există o preocupare
importantă și pentru educația sufletească și spirituală. Școala Waldorf încearcă
pur și simplu să educe omul în ansamblul său, arta și religia împletindu-se cu
predarea științifică, armonizând procesul educational;
aspectele educative sunt prioritare față de cele instructive, disciplinele școlare
nefiind privite ca scop în sine, ci ca mijloace educaționale.
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În educația Waldorf, ritmul este foarte important, dând copiilor anumite elemente
constante și de siguranță pe care ei le pot folosi că repere. Ritmul în educația Waldorf
pleacă de la ritmul regăsit peste tot în procesele naturale și are un rol important în
educarea voinței și angrenează copilul cu întreagă să ființă, fără a se adresa doar
aspectelor ce țin de intelectul sau.
Pedagogia Waldorf este centrată pe educarea în funcție de nevoile reale ale copilului,
văzut ca ființă în evoluție, ce trece prin anumite stadii ale dezvoltării sale, fiecare având
cerințele sale educaționale. Educația Waldorf respectă etapele de dezvoltare a
copilului, permițându-i să se manifeste precum un copil, nefortandu-l să avanseze cu
orice preț, sărind peste etape, periclitând astfel baza pe care se construiește.
În școlile Waldorf, în cadrul consiliului profesoral săptămânal, se discuta toate
problemele legate de școală, în special aspectele pedagogice. Cadrele didactice se
consulta cu privire la conținuturile predate, se iau în discuție cazuri particulare, elevi
care trec prin situații mai deosebite și au nevoie de atenția întregului corp profesoral.
Toate discuțiile sunt centrate pe imaginea copilului, care reprezintă nucleul
preocupărilor dascălilor.
În absența manualului fiecare copil își creează propria lui carte, transcriind cu propriile
cuvinte și desene ceea ce învață la cursul principal. Această formă de ascultare activă
contribuie la mai bună acumulare a conținutului predat, la stabilirea unei relații mai
profunde cu învățătorul, care este sursă a ceea ce copilul învață. Copiii sunt mândri
de caietele realizate, în care caută să transpună totul într-o formă cât mai frumoasă,
artistică.
Caietele folosite în școală Waldorf nu au liniatură, lucru ce dă o mai mare libertate de
mișcare copilului. Scrisul se ordonează treptat, iar în lipsa unui contur copilul depune
un efort mai orientat spre această finalitate. În privința instrumentelor de scris, se
evoluează treptat de la blocuri cerate, creioane cerate, creioane colorate groase, către
stilou, grosimea liniei subțiindu-se gradual, neforțat.
În educația Waldorf artisticul are un rol foarte important, fiind utilizat în predare,
facilitând acumularea și stimulând creativitatea. De asemenea, ponderea activităților
practice face că elevii să fie mai ancorați în viață familiei și a comunității, să înțeleagă
că în spatele fiecărui obiect stă munca cuiva, iar pe de altă parte acest mod de învățare
aplicată antrenează și alte componente ale ființei copilului în afară de cea pur
intelectuală, ceea ce stimulează interesul și duce la o mai bună și ușoară înțelegere a
noțiunilor predate.
La școală Waldorf nu se dau note sau calificative, pe de o parte pentru a nu declanșa
o concurență nesănătoasă, cât și pentru a evita etichetarea copilului în funcție de
aceste calificative. De aceea, la cursuri există mai multă deschidere și participare din
partea elevilor, aceștia întreabă ceea ce nu înțeleg fără teamă că ar putea fi
«pedepsiți» prin notă. Evoluția copilului este surprinsă mult mai complet de către
învățător în caracterizarea generală a copilului, care oferă o oglindire a evoluției
copilului pe parcursul anului sub mai multe aspecte, nu doar cel al acumulării și redării
pe moment al unor informații. Contorizarea evoluției semestriale se face în urmă
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observației și notarilor permanente ale profesorului printr-un calificativ semestrial și la
sfârșitul anului printr-o medie anuală.
4. 5. Resurse umane, materiale și financiare
Școlile Waldorf sunt în general organisme non-profit și taxele percepute au menirea
strictă de a susține financiar cheltuielile școlii. Aceste școli mai pot fi susținute financiar
prin sponsorizări, prin direcționarea a 2% din impozit spre susținerea acestei
inițiative pedagogice și prin donații. Sălile de clasa sunt dotate cu mobilier
multifuncțional, realizat din materiale naturale, decorațiunile specifice și aranjamentele
utilizate sunt, de asemenea, confecționate din materiale naturale, obiecte adunate din
naturam, precum scoici, conuri de brad, castane, ghinde, semințe, care sunt folosite
că material didactic, în activitățile individuale sau de grup. Baza materială a școlilor
Waldorf, respectiv clădirile, sălile de clasa, sălile de sport, atelierele este în general
realizată din finanțări externe și din contribuția părinților.
Taxa de școlarizare la o unitate de învățământ Waldorf este anuală și poate fi achitată
într-o singură tranșă, sau în 10 rate și poate porni de la 4500 de euro. Se pot acordă
reduceri pentru al doilea copil oinscris într-o școală Waldorf, când se acordă o
reducere de 5% din taxa de școlarizare. Pentru familiile cu 3 sau mai mulți copii înscriși
la Școală Liberă Waldorf, pentru al treilea sau următorii copii se poate aplică o
reducere de 10% din taxa de școlarizare.
În România, școala Waldorf funcționeaza atât ca alternativă de stat cât și privată,
încadrul Ministerului Educației Naționale, în baza Acordului General de Cooperare,
încheiat în anul 1996 cu Federația Waldorf România. Programa Waldorf este aprobată
de Ministerul Educației, diferită fiind în primul rând metodă și intrumentele de predare,
nu obiectivele propriu-zise.
4. 6. Formarea cadrelor didactice
Formarea personalului didactic în alternativa educațională WALDORF este prevăzută
în documentele oficiale ale Federației Waldorf din România (FWR) și se realizează
pentru învățământul preprimar, primar, gimnazial și liceal Waldorf prin cursuri/stagii de
formare și prin activități de mentorat, diferențele fiind date de numărul de ore și tipurile
de activități ilustrate în continuare. Formarea pentru învățământul preprimar se
realizează prin cursuri de specializare Waldorf oferite în două variante, în funcție de
organizatorul acreditat:
•

Asociația Educatoarelor Waldorf din România organizează cursuri de
specializare pentru alternativa Waldorf la forma de studiu învățământ cu
frecvență, în vacanțe și la sfârșit de săptămână, cu durata de 2 ani și 1/2, timp
de 12 săptămâni, cu un total de 520 de ore + 4 săptămâni de practică asistată
cuprinzând 80 de ore; în această variantă totalul orelor de formare este de 600,
finalizate cu realizarea și susținerea unei lucrări finale. În prezent, acest curs se
desfășoară la Cluj-Napoca, în colaborare cu International Association for
Steiner/Waldorf Early Childhood Education (IASWECE).
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•

•

•
•

•
•

Asociația Educatoarelor Waldorf din Regiunea Sud-Est a României
organizează cursuri de specializare pentru alternativa Waldorf desfășurate pe
parcursul a 8 săptămâni, cuprinzând 5 module tematice, în vacanțe, cu un total
de 350 de ore. Acest program de formare se finalizează cu o practică
pedagogică de cel puțin 3 epoci de predare și cu susținerea unei lucrări de an.
În prezent, aceste cursuri se desfășoară la Oradea și Brăila, în colaborare cu
CCD Bihor și CCD Brăila.
Formarea pentru învățământul primar, gimnazial și liceal în alternativa
educațională Waldorf se realizează prin mai multe variante de programe, forma
de studiu fiind învățământ de zi, în vacanțe sau la sfârșit de săptămână. În
prezent, aceste cursuri se desfășoară la București, Cluj-Napoca, Iași,
Timișoara, Simeria, Roșia, Brăila și oferă:
cursuri de introducere în pedagogia Waldorf - 28 ore – anual, în vacanța intersemestrială (curs organizat de FWR în colaborare cu CCD București);
cursuri pe cicluri de învățământ și specialități în cadrul Simpozionului Național
al Cadrelor Didactice Waldorf - 36 ore - anual, în vacanța de vară (cursuri
organizate de FWR în colaborare cu Internationale Assoziation für
Waldorfpädagogik - IAO);
cursuri pentru profesorii pentru învățământul primar - 30 ore – anual, în luna
septembrie sau noiembrie (cursuri organizate de FWR în colaborare cu IAO);
cursuri pe specialități organizate la cererea colegilor din țară – când este nevoie,
la sfârșit de săptămână sau în vacanțele școlare(cursuri organizate de FWR în
colaborare cu IAO și cu unitățile de învățământ Waldorf);

Diferențierea față de celelalte alternative educaționale se face și prin statutul acordat
mentoratului care reprezintă o componentă importantă a perfecționării/specializării
cadrelor didactice din alternativa Waldorf, organizată la trei niveluri:
•
•
•

la nivelul unității de învățământ-mentori fiind colegi cu experiență din
școală;
la nivelul Federației Waldorf din România-mentori fiind profesori
români cu experiență care-i ajută pe colegii din diferite unități de
învățământ Waldorf din țară;
la nivel internațional-mentori fiind profesori Waldorf din străinătate
care sprijină profesori și/sau școli Waldorf din România, cu acordul
sau la cererea FWR.

Recrutarea cadrelor didactice care doresc să lucreze în alternativa educațională
Waldorf se face în urma solicitării acestora, adresată FWR și/sau unității școlare unde
ar dori să lucreze, în funcție de stagiile de pregătire parcurse, de posturile disponibile
în alternativă. Recunoașterea cadrelor didactice care pot preda în alternativa
educațională Waldorf se face prin procedură specifică aprobată la nivel de federație.
Obiectivul cadrului didactic este de a se forma pe el însuși ca artist al educației, astfel
încât elevul să devină creativ din punct de vedere intelectual, responsabil din punct de
vedere social și apt de a acționa. Autoeducația cadrului didactic, formarea și
perfecționarea sa în specialitate sunt pre-mise esențiale pentru realizarea acestui
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obiectiv. De regulă, un cadru didactic conduce clasa ca învățător-diriginte până la clasa
a VI-a - a VIII-a. Profesorii de specialitate și mentorii, mai ales cei de la clasele mari
trebuie să aibă pe lângă calificarea în pedagogia Waldorf și o calificare
corespunzătoare în specialitate, o calificare academică
R. Steiner nu este adeptul disciplinei stricte, impuse elevilor din exterior, el consider
că autoritatea nu se impune cu forța. Greșelile copiilor nu provin, de regulă din intenții
conștiente ci din nechibzuință. Elementul esențial al activității didactice îl constituie
entuziasmul predării care-i va permite educatorului să obțină un bun randament în
cazul fiecărui copil, iar acestuia să-și manifeste iubirea față de dascălul său. Există o
singură formă de autoritate a cadrelor didactice: aceea întemeiată pe afecțiunea
copiilor.
Sarcina profesorului, după Steiner, este o mare negare de sine. Nu avem voie să
facem din copil o copie a noastră. Datorită manierei de lucru și relațiilor omenești spre
care tinde o școală Waldorf, elevii și profesorii pot fi foarte apropiați, prețuindu-se
reciproc, chiar și atunci când gândesc diferit. Cel mai eficient mijloc de rezolvare a
nemulțumirilor sau conflictelor este discutarea acestora în comun. Coeziunea clasei
se întemeiază pe activitatea comună și pe colaborarea profesorilor și elevilor. Elevii
trebuie să își asume responsabilitatea comportamentului lor în cadrul școlii.
Profesorul trebuie să simtă împreună cu elevul, în așa măsură încât să se întrebe dacă
ceea ce nu îl mulțumește pe elev este rezultatul propriilor fapte. Astfel, comportamentul
elevului devine o problemă de conștiință a profesorului.
În școala Waldorf este esențial ca profesorul să-l conducă pe elev de-a lungul celor
opt ani de studiu, respectiv în anii ciclului primar și gimnazial. Pentru anumite discipline
cum ar fi limbile moderne, sportul, activitățile artistice și plastice se apelează la
profesori de specialitate. Menținerea autorității unui singur profesor până la 14 ani este
mult mai importantă decât predarea fiecărei discipline de către un specialist. Diferitele
discipline din curriculumul pentru gimnaziu trebuie predate interdisciplinar, teoriile
complete și distincte rămânând a fi predate în liceu. Din clasa a VIII-a, predarea se
realizează de către profesorii de specialitate. Fiecare clasă de liceu va fi condusă de
către unul sau doi profesori îndrumători, ajutați de comitetul clasei. În România, din
cauza reglementărilor legislative și a modului de pregătire a cadrelor didactice,
conducerea unei clase de către un profesor timp de 6 – 8 ani nu este posibilă.
Obiectivul cadrului didactic este de a se forma pe el însuși ca artist al educației, astfel
încât elevul să devină creativ din punct de vedere intelectual, responsabil din punct de
vedere social și apt de a acționa. Autoeducația cadrului didactic, formarea și
perfecționarea sa în specialitate sunt premise esențiale pentru realizarea acestui
obiectiv. De regulă, un cadru didactic conduce clasa ca învățător-diriginte până la clasa
a VI-a-a VIII-a. Profesorii de specialitate și mentorii, mai ales cei de la clasele mari,
trebuie să aibă pe lângă calificarea în pedagogia Waldorf și o calificare
corespunzătoare în specialitate, o calificare academică.
Relația dintre profesori și elevi și relația cu lumea, dezvoltarea copilului și învățarea
școlară se realizează în relația bazată pe încrederea copilului în cadrele didactice, în
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spațiul înconjurător și în percepția lui asupra lumii. Profesorii Waldorf poartă o
răspundere specială cu privire la configurarea vie a acestei relații. La vârsta
adolescenței, această relație se transformă în prim plan stând din perspectiva
materiilor, întâlnirea și disputa cu lumea, pentru a stimula la elevi formarea propriilor
judecăți, a empatiei și a acțiunii independente. Aici este hotărâtor faptul că profesorii
din ciclul secundar aduc, pe lângă cunoștințele lor cu privire la materie și abilitatea de
a interacționa cu adolescentul în așa fel încât acesta să descopere ceea ce își dorește
de la sine și să dezvolte curajul să își îndrepte propria biografie în această direcție.
Predarea este reușită atunci când aceasta trezește în adolescenți întrebări care
conduc la studiu mai departe iar aceștia nu dezvoltă și nu arată plictis, ci interes față
de oamenii din jurul lor și față de lume. Școala găsește soluții și căi să păstreze un
echilibru între presiunea performanței în pregătirea pentru examene și cerințele unei
dezvoltări sufletești și fizice sănătoase.
Școala își atinge sarcina educațională doar atunci când în viața ulterioară a elevului
absolvent, omenia este fundamentată pe o gândire, simțire și voință puternică. Felul
în care acestea sunt puse în legătură una cu cealaltă determină faptul că omul va fi
capabil să își găsească propriul drum sau nu, dacă și cum aceste abilități sunt integrate
în eul uman și cum se răsfrâng acestea asupra independenței omului.
Predarea artistică este, în acest context, unul dintre instrumentele cele mai importante.
Prin predare artistică se înțeleg patru lucruri:
•
•
•
•

profesorii înșiși cultivă o relație cu o formă de artă, ei înșiși trebuie să practice
o artă;
folosesc mijloace artistice în predarea lor, respectiv pictură, desen, recitare
muzică, etc;
predarea însăși este artistică în sensul originalității, a imaginației și creativității
și prin organizarea diferitelor secvențe cronologice din percepția elevilor, cu o
alternare vie a sarcinilor, între concentrare și relaxare;
profesorii se străduiesc să ofere un cadru estetic corespunzător al școlii și al
clasei, căci acestea au efect la nivel inconștient asupra dispoziției elevilor;

În structurarea artistică a predării calea este țelul, căci aceasta este un lucru viu, așa
cum este și arta. Astfel, profesorul se străduiește să dezvolte metode proprii și să evite
pe cât posibil metodele gata stabilite. În acest sens este important, dacă aspectul
artistic este aplicat ca țel sau din motive pedagogice. La momentul înființării școlilor
Waldorf/Rudolf Steiner, Rudolf Steiner a dat doar puține forme care să definească
identitatea lor, care se bazează, pe de o parte, pe cunoașterea ființei umane și pe de
altă parte pe misiunea socială a școlilor. Acestea sunt:
Pentru copii:
•
•

grupe de elevi stabile și diferențiate în funcție de performanță. Clase ordonate
în funcție de vârstă, nu în funcție de criterii de performanță standardizate;
grupe de performanță în funcție de specialități sunt suplimentar posibile;
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•
•
•
•
•
•

invățătorul ca însoțitor pe parcursul mai multor ani (în mod ideal până la vârsta
de 14 ani a elevului);
predarea în epoci dimineața. Apoi materiile de specialitate;
nivelul preșcolar fără obiective de învățare academice;
scoala ca școală generală, de la vârsta preșcolară până la vârsta adultă;
susținerea individuală a elevilor în cadrul comunității clasei.
co-educarea.

Pentru profesori:
•
•
•
•
•
•

fiecare profesor este răspunzător pe deplin pentru școală ca întreg;
prin consiliile pedagogice comune, regulate se păstrează o conexiune interioară
și exterioară și se creează o formare continuă;
scoala este condusă, de regulă, de către profesori și părinți, fără a fi determinată
din afară;
profesorii și părinții creează o comunitate care este răspunzătoare pentru
școală;
profesorii caută și găsesc forme de dezvoltare a calității;
fiecare profesor răspunde de predarea sa, pe baza antropologiei antroposofice,
a menținerii standardelor profesionale, a relației cu elevii, a competențelor sale
sociale, profesionale și de specialitate precum și a obiectivelor educaționale în
conformitate cu pedagogia Waldorf.

„A conduce o școală înseamnă a avea tot mai clar în conștiență sarcina și misiunea
școlii Waldorf și a lucra permanent la aceasta. Acest lucru este posibil doar prin studiul
comun al bazelor antroposofice ale acestei pedagogii. Conducerea școlii se bazează
deci pe spiritul unificator al școlii Waldorf, care se creează atunci când colegii și părinții
prelucrează bazele ei. Școlile Waldorf/Rudolf Steiner sunt organizații administrate
autonom, unde profesorii și părinții conduc școala și creează organe adecvate. În baza
acestui lucru pot fi efectuate configurarea școlii, organizarea, finanțele și administrarea
în cele mai diferite moduri. În prezent diferitele forme de delegare de sarcini și
responsabilități sunt discutate și stabilite împreună cu persoanele implicate, în consens
și în conformitate cu misiunea școlii. Această formă de conducere a școlii este o
caracteristică esențială a școlii Waldorf., ca sa putem spune: o școală este o școală
autentica Waldorf/Rudolf Steiner, când majoritatea profesorilor trăiesc din spiritul care
face ca ceea ce este greu să devină ușor, ca ceea ce pare imposibil să devina posibil
și ca lumina să străbată întunericul. 25
4. 7. Rețeaua alternativelor educaționale Waldorf din România26
1. Federația Waldorf din România Str. Visinilor 17, sector 2, 024091 București Tel.
+40-21-3264253, Federația@waldorf. ro www. waldorf. ro;
25

International Forum for Steiner/Waldorf Education (Hague Circle), Caracteristicile principale ale pedagogiei
Waldorf, Forumul Internațional al Mișcării Waldorf- Cercul de la Haga, la 17 mai 2015 la Viena/Austria, http://waldorf.
ro/wp-content/uploads/2018/11/Caracteristicile-principale-ale-pedagogiei-Waldorf. pdf;
26
Waldorlf World List, International Forum for Steiner/Waldorf education, Hague Circle, aprilie 2019; https://www.
freunde-waldorf. de/fileadmin/user_upload/images/Waldorf_World_List/Waldorf_World_List. pdf
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2. Asociatia Educatoarelor Waldorf din România Str. Anatole France 14, jud. Cluj,
400463 Cluj-Napoca Tel. +40 264 442073, aewromania@yahoo. com;
3. Baia Mare- Liceul Teoretic "Nemeth Laszlo" Baia Mare Kiga Str. Luminisului 1,
jud. Maramures, 430333 Baia Mare Tel. +40 262 213586, mlaszlo1@yahoo.
com;
4. Baia Mare - Școala Gimnazială "I. L. Caragiale" Baia Mare Kiga Bd. Traian 26
A, jud. Maramures, 430262 Baia Mare Tel. +4026 2 221262,
scoalailcaragiale@yahoo. com;
5. Bistrita- Gradinița P. P. Nr. 6 Bistrita Kiga Aleea Sieului 11b, jud. BistritaNasaud, 420178 Bistrita Tel. +40 263 233020, gradinita6bn@yahoo. com;
6. Brăila - Gradinița P. P. Nr. 37 Braila Kiga Calea Calarasilor 104, jud. Braila,
81024417 Brăila Tel. +40 239 699100, rodica. bocaniciu@yahoo. com;
7. Brasov - Școala Primară Liberă Waldorf Sophia Brasov K, P-4 Str. Paltinis 6,
500102 Brasov d Tel. +40-727-780455, office@waldorfsophia. ro www.
waldorfsophia. ro;
8. Brasov- Școala Primară Libera Waldorf Sophia Brasov Kiga Str. Paltinis 6,
500102 Brasov Tel. +40 727 780455, waldorfbrasov@gmail. com www.
waldorfsophia. ro;
9. București-Liceul Teoretic Waldorf București K, P-12 Str. Soldat Savu Marin 29,
022191 București Tel. +4021-2553051, liceul_waldorf@yahoo. com www.
ltwaldorf. ro;
10. București - Liceul Teoretic Waldorf București Kiga Str. Soldat Savu Marin 29,
022191 București Tel. +40 212 553051, liceul_waldorf@yahoo. com www.
ltwaldorf. ro;
11. București - Școala Gimnazială Libera Waldorf București K, P-7 Str. Gen.
Berthelot 25, 010164 București d Tel. +40-722484206, office@scoala-waldorf.
ro www. scoalalibera. ro;
12. București- Școala Gimnazială Libera Waldorf București Kiga Str. Gen. Berthelot
25, 010164 București Tel. +40 722 484206, office@scoala-waldorf. ro www.
scoalalibera. ro;
13. București- Gradinița Christophori International Kiga Str. Putul cu Plopi 8, sector
1, 010178 București Tel. +40 770 861602, contact@gradinitachristophori. ro
www. gradinitachristophori. ro;
14. București- Școala Gimnazială „I. Heliade Rădulescu” București Kiga Str. H.
Coanda 24b, sector 1, 010668 București Tel. +40 21 2128803,
gradinita2w@gmail. com;
15. Buzău- Gradinița P. P. Nr. 9 Buzau Kiga Str. Vulturului 2, jud. Buzau, 120058
Buzau Tel. +40 238 726807, gpp9bz@gmail. com;
16. Cluj-Napoca- Centrul de Pedagogie Curativa "Hans Spalinger" Cluj- Napoca P10 Str. Albac 21, 400450 Cluj-Napoca CE, Ft Tel. +40-740-248557, cluj@ahs.
ro www. ahs. ro;
17. Cluj-Napoca Liceul Waldorf Cluj-Napoca K, P-10 Str. Sergiu Celibidache 8-12,
400368 Cluj-Napoca d Tel. +40-264-455560, liceulwaldorf. cluj@yahoo. com
www. waldorfcluj. ro;
18. Cluj-Napoca - Școala Waldorf Cluj-Napoca Kiga Str. Sergiu Celibidache 8-12,
400368 Cluj-Napoca Tel. +40 264 455560, liceulwaldorf. cluj@yahoo. com
www. waldorfcluj. ro;
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19. Cluj-Napoca - Grădinița Waldorf Cluj-Napoca Kiga Str. A. France 14, jud. Cluj,
400463 Cluj-Napoca Tel. +40 264 442073, office@waldorfcluj. ro www.
waldorfcluj. ro;
20. Constanța-Seminarul Teologic Ortodox "Sf. Cuvios Dionisie Exiguul" Constanta
Kiga Str. Badea Cartan 8, jud. Constanta, 900507 Constanta Tel. +40 341
440051, ciuceacecilia@yahoo. com;
21. Iași- Liceul Teoretic Waldorf Iasi K, P-12 Calea Chisinaului 132 bis, 700180 Iasi
d Tel. +40-232-472000, waldorf_iasi@yahoo. com www. liceulwaldorfiasi. ro
249;
22. Iași Liceul Teoretic Waldorf Iasi Kiga Calea Chișinăului 132 bis, 700180 Iași Tel.
+40 232 472000, waldorf_iasi@yahoo. com www. waldorf-iasi. ro;
23. Miercurea Ciuc- Grădinița "Csipike" Miercurea Ciuc Kiga Al. Suta 5, jud.
Harghita, 530163 Miercurea Ciuc Tel. +40 266 310664, grcsipike15@freemail.
hu;
24. Nasaud- Grădinița P. P. Nr. 1 Nasaud Kiga Str. Lalelelor Bl. ANL parter, jud.
Bistrita-Nasaud,
425200
Nasaud
Tel.
+40
263
361238,
gradinitanasaud@yahoo. ro;
25. Odorheiu Secuiesc- Gradinița "Kipi-Kopi" Odorheiu Secuiesc Kiga Secuiesc Str.
Recoltei 1, jud. Harghita, 535600 Odorheiu Secuiesc Tel. +40 266 217850, gr.
kipikopi@eduhr. ro;
26. Oradea - Liceul Teoretic German "Friedrich Schiller" Oradea Kiga Str.
Calimanestilor 10, jud. Bihor, 410109 Oradea Tel. +40 359 461716,
lit_german_bh@yahoo. com;
27. Pitești - Grădinița P. P. "Luminisul Padurii" Pitesti Kiga Str. Frasinului Nr. 10,
jud.
Arges,
110370
Pitesti
Tel.
+40
348
408090,
gradinitaluminisulpadurii@yahoo. com;
28. Prahova - Grădinița cu P. P. și P. N. "Crai Nou" Ploiesti Kiga Str. Bobalna 44,
jud. Prahova, 100330 Ploiești Tel. +40 244 523627, gradinitacrainou@yahoo.
com;
29. Pucioasa - Grădinița P. P. Nr 2 Pucioasa Kiga Str. Florin Popescu 25, jud.
Dambovita,
135400
Pucioasa
Tel.
+40
245
760603,
zambetdesoarepuc@yahoo. com;
30. Rașnov- Grădinița P. N. Nr. 1 Rasnov Kiga Str. I. L. Caragiale 148, jud. Brasov,
505400 Rasnov Tel. +40 268 230429, gradinita1rasnov@yahoo. com;
31. Rm. Valcea - Școala Gimnazială Waldorf Rm. Valcea K, P-8 Calea lui Traian
170, 240243 Rm. Valcea d Tel. +40-250-742855, waldorf_valcea@yahoo. com;
32. Roșia - Școala Gimnazială Waldorf "Hans Spalinger" Rosia K, P-8 Str. Scolii
202, 557210 Rosia Tel. +40-269-582387, prorosia@yahoo. com http://www.
prorosia. org/;
33. Roșia - Școala Gimnazială Waldorf "Hans Spalinger" Rosia Kiga Str. Scolii 202,
557210 Rosia Tel. +40 269 582387, prorosia@yahoo. com www. prorosia. org;
34. Sf. Gheorghe - Gradinița P. P. "Gulliver" Sf. Gheorghe Kiga Str. Kos Karoly 78,
jud. Covasna, 520055 Sf. Gheorghe Tel. +40 267 318903, emese.
barthi65@gmail. com;
35. Sibiu - Grădinița P. P. Nr. 19 Sibiu Kiga Str. Kiev 17, jud. Sibiu, 550130 Sibiu
Tel. +40 269 219760, gradinita19sibiu@yahoo. com;
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36. Simeria Centrul de Pedagogie Curativa Simeria K, P-10 Simeria Veche 33A,
335904 Simeria CE, Ft, bd, ps Tel. +40-254-261053, cpcsimeria@gmail. com
www. cpcsimeria. ro;
37. Sovata - Școala Gimnazială "S. Illyes Lajos" Sovata Kiga Str. Linistei 20, jud.
Mures, 545500 Sovata Tel. +40 265 570331, scoalasilsovata@yahoo. ro;
38. Tg. Mureș - Grădinița P. P. Nr. 16 Tg. Mures Kiga Str. Sportivilor 2, jud. Mures,
540058 Tg. Mures Tel. +40 365 730955, cretunicoletadiana@yahoo. com;
39. Tg. Mureș - Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Tg. Mureș Kiga Str. I. Buteanu
18, jud. Mures, 540408 Tg. Mureș Tel. +40 365 730953, rebreanums@yahoo.
com;
40. Timișoara - Liceul Waldorf Timișoara K, P-12 Str. Uranus 14, 300687 Timișoara
d Tel. +40-256-482448, liceul_waldorf_timisoara@yahoo. com www. waldorftm.
ro;
41. Timișoara - Liceul Waldorf Timișoara Kiga Str. Uranus 14, 300687 Timișoara
Tel. +40 256 482 448, liceul_waldorf_timisoara@yahoo. com www. waldorftm.
ro;
42. Timișoara - Școala Gimnazială Nr. 2 Timișoara Kiga Str. Mures 6, jud. Timis,
300418 Timișoara Tel. +40 256 217172, scoala2tm@gmail. com;
43. Turda - Școala Primară Waldorf Turda K, P-4 Str. Axente Sever 25, 401078
Turda Tel. +40-744-928779, waldorfprimarturda@yahoo. com;
44. Turda - Școala Primară Waldorf Turda Kiga Str. Axente Sever 25, 401087 Turda
Tel. +40 744 928779, waldorfprimarturda@yahoo. com;
45. Valcea - Școala Gimnazială Waldorf Ramnicu Valcea Kiga Calea lui Traian 170,
240243 Valcea Tel. +40 250 742855, waldorf_valcea@yahoo. com;
46. Alba Iulia - Liceul Tehnologic "Dorin Pavel" Alba Iulia P wc Str. Tudor
Vladimirescu 39, 510167 Alba Iulia Tel. +40-258-816938, dp. alba@mail.
albanet. ro;
47. București - Școala Gimnazială Nr. 86 București P-3 wc Intr. Reconstructiei 6A,
031726 București Tel. +40-31-4250608, scoala_nr_86@yahoo. com;
48. Miercurea Ciuc - Școala Gimnazială "Xantus Janos" Miercurea Ciuc P-5 wc Str.
Ion Caianu 64+ Str. Szek 147, 530204 Miercurea Ciuc Tel. +40-266-312152,
xantus_iskola@yahoo. com;
49. Sf. Gheorghe - Școala Gimnazială "Nicolae Colan" Sf. Gheorghe P-6 wc Str.
Lalelei 7, 520086 Sf. Gheorghe Tel. +40-267-351715, office@colan. ro;
50. Tg. Mureș - Școala Gimnazială "Nicolae Balcescu" Tg. Mures P-4 wc Str. Ștefan
cel Mare 6, 401112 Turda d Tel. +40-744-928779, waldorfprimarturda@yahoo.
com
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5. Pedagogie prin alternativa Step by Step
Elaborată în Statele Unite în urmă cu peste 30 de ani și aplicată în peste 26 de țări,
alternativa educațională Step by Step, așază copilul, personalitatea și abilitățile
acestuia, în centrul procesului de predare-învățare, educația fiind individualizată.
Metoda respectă programa școlară a Ministerului Educației Naționale, dar nu există
teme pentru acasă, copiii nu sunt puși în situația de a concura unul cu celălalt pentru
a evita efectele psihologice negative, iar evaluarea este continuă și ține cont de
capacitatea fiecărui copil în parte.
Cunoștințele teoretice dobândite sunt similare celor din învățământul tradițional, în
schimb este cultivată capacitatea de adaptare în societate sau în oricare alt tip de
mediu educațional ulterior, copiii fiind încurajați să facă alegeri, să își exprime ideile în
mod creativ, să se ajute reciproc, să gândească liber și să își dezvolte abilitățile de
gândire critică, pentru că în sistemul Step by Step copilul învață prin descoperire și
interacțiunea sa cu mediul, iar familia și comunitatea sunt încurajate să fie parte din
acest proces.
În România, alternativa educațională Step by Step a fost pusă în practică la nivel
național, în învățământul preșcolar și primar, începând cu anul 1994. Valorile pe care
le transmit elevilor care studiază în unitățile de învățământ Step By Step sunt
încrederea, curiozitatea, cultivarea talentului, ascultarea, gândirea critică, respectul de
sine, creativitatea, diversitatea, bucuria, responsabilitatea, spiritul de învingător și de
lider și astfel fiecare copil este transformat încet, încet într-un învingător fiind educat
să reușească în tot ceea ce își propune. 27
Alternativa educațională Step by Step are drept fundament credința în principiul
democrației și promovează neîncetat sisteme de valori ca: respectul reciproc,
responsabilitatea dintre adulți și copii, onestitatea, grijă și seriozitatea. Adulții care
modelează intenționat aceste valori prin interacțiunile lor continue cu copiii de opt,
nouă și zece ani, îi învață de fapt pe aceștia caracteristicile vitale ale liderilor viitorului.
Aceste caracteristici stau la baza dezvoltării caracterului în programul Step by Step.
Învățătorii ii ajută pe elevii de opt, nouă și zece ani să ia decizii și să-și asume
responsabilitatea pentru deciziile luate. Copiii care învață în clasele democratice sunt
încurajați să formuleze și să-și exprime propriile opinii, li se cere să pună întrebări și
se stimulează discuțiile. Acest program este în concordanță cu filozofia, principiile și
practicile programului Step by Step. Prin el se promovează participarea familiei,
abordarea unor metode de predare echilibrate care țin cont de întreaga personalitate
a copilului, predarea tematică bazată pe individualizare, centrele de activitate în clase
și asigurarea unei instruiri continue și a sprijinului tehnic pentru învățătoare.
Programul Step by Step s-a consolidat în peste 30 de ani de aplicare și funcționează
în peste 26 de țări. Elaborarea metodei și licența ei, aparțin Children Resource
Internațional din Washington-SUA. În România acest program a debutat în 1994, sub
27

https://www. scoalastepbystep. ro/step-by-step/metoda-step-by-step/
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numele de Head Start, la inițiativa Fundației Soros pentru o Societate Deschisă. Din
1995 programul a luat numele de Step by Step, nume de licență pentru toate țările din
Europa de Est în care se aplică.
Asociația “Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională”CEDP,
organizație neguvernamentală, înregistrată ca persoană juridică în luna martie 1998 a
preluat coordonarea programului de educație alternativă Step by Step. Programul Step
by Step a fost acreditat ca alternativă de către Ministerul Educației Cercetării și Inovării
în conformitate cu aprobarea Consiliului pentru alternative nr. 10015 din 30 mai 1995.
Programa școlară (curriculum școlar) pentru ciclul elementar (clasa I-IV) este aceeași
cu cea din învățământul tradițional. Deprinderile și cunoștințele programate a fi
asimilate pe parcursul acestor patru ani sunt aceleași ca și pentru învățământul
tradițional, respectiv deprinderi de comunicare orală și în scris, deprinderi de
măsurare, cele patru operații aritmetice, deprinderi artistice de desen, pictură, modelaj,
deprinderi muzicale, cunoștințe despre natură, deprinderi sportive, calități motrice,
deprinderi de comportare în societate, deprinderi de orientare în spațiul istoric și
geografic al țării și al continentului Europa.
5. 1. Aspectele metodologice ale Pedagogiei Step by Step
Programul Step by Step îi prezintă elevului concepte fundamentale care sunt esența
strategiilor metodologice: comunicarea, preocuparea și grijă față de anumite lucruri,
comunitatea și conexiunile. Comunicarea este conceptul cheie în cadrul formării de
deprinderi și însușirii de cunoștințe legate de alfabetizare-incluzând citire, scriere,
dezvoltarea vorbirii, ascultare, arte vizuale și matematică.
Preocuparea și grija sunt teme care stau la baza studierii cunoștințelor despre naturăincluzând noțiuni de biologie, fizică și geologie și formarea caracterului. Comunitatea
îi ajută pe copii și pe învățătoare să conceptualizeze interconexiunile dintre istorie,
geografie și educația civică. Conexiunea, definită ca fiind capacitatea de a
interrelaționa experiența de viață, îi ajută pe copii să găsească punți de legătură între
cunoștințele acumulate și cele noi pentru a-și construi o viziune empatică asupra lumii.
Prin aceste concepte specifice, programul Step by Step își consolidează cele patru
scopuri, respectiv dezvoltarea unei preocupări continue de educare, crearea unui
mediu educațional bazat pe respect reciproc și principii democratice, asigurarea
continuității educației și a metodelor aplicate și însușirea de către elevi a unor
deprinderi academice, artistice, etice și practice care să-i ajute să participe cu succes
la progresul unei societăți democratice.
Responsabilitatea și grija sunt valorile cele mai importante pe care se clădește
munca academică conceptuală. Copiii învață să aibă grijă și să fie preocupăți de
persoana lor luând exemplu de la părinți, învățători și de la alți adulți cu care intră în
contact. Pe măsură ce obțin tot mai multe succese în activitățile lor zilnice, elevii încep
să aibă o imagine de sine pozitivă și mai puternic conturată. Adulții care promovează
acest simț al responsabilității constituie un exemplu pentru copii, care își dezvoltă
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conștiința de sine, învață să aibă grijă de ceilalți, de plante, animale și de mediul
înconjurător.
Materiile care se predau în cadrul programului Step by Step sprijină dezvoltarea
deprinderilor necesare elevilor pentru a deveni responsabili față de ceea ce se petrece
în jurul lor. Prin alfabetizare, elevii învață să formuleze și să-și exprime opiniile în scris
și oral. La matematică ei învață să gândească logic, să găsească soluții și să înțeleagă
lumea numerelor și a sistemelor monetare. Prin explorările științifice, elevii învață să
aibă grijă de ei, de mediul în care trăiesc și de ființele vii care-i înconjoară. În cadrul
studiilor sociale, elevii încep să fie conștienți de perspectiva istorică. Ei vor respecta și
vor aprecia evenimentele și oamenii care au modelat calea prezentului. Arta dă
posibilitatea elevilor de a-și exprimă ideile și emoțiile iar prin împărtășirea experiențelor
artistice și studierea altor culturi, elevii își vor da seama că există lucruri care preocupă
pe toată lumea și sunt comune tuturor.
Comunicarea este o altă deprindere importantă pentru programul Step by Step.
Capacitatea de a comunica clar este cheia implicării cu succes într-o societate
democratică. Prin individualizare, învățătoarele îi încurajează pe copii să comunice
prin intermediul discursurilor, al diverselor forme scrise, al matematicii și al diferitelor
medii artistice. Pe măsură ce își dezvoltă deprinderile și încrederea în capacitatea lor
de a comunica eficient, ei iau inițiative și sunt motivați în urmărirea unor idei importante.
Prin comunicare, copiii pot să înțeleagă de vedere ale celorlalți și pot să aprecieze
diversitatea gândirii, culturii și caracteristicilor comune tuturor oamenilor.
Învățătorii din programul Step by Step recunosc că este nevoie de o perioada lungă
de timp pentru a-i învață pe copii să-și comunice sentimentele. Învățătoarele
modelează limbajul și acțiunile elevilor astfel încât aceștia să comunice atitudini
responsabile și pozitive. Ele îi ajută pe copii să-și comunice nevoile și făcând acest
lucru îi ajută să găsească modalități prin care ei să poată răspunde nevoilor altora. În
cele din urmă, elevii învață căi de clarificare a neâțelegerilor și de rezolvare a
conflictelor prin utilizarea propice a limbajului. Comunicarea eficientă este un
instrument valoros de rezolvare a disputelor și de dezvoltare a comunității.
Termenul conexiuni este utilizat pentru a descrie capacitatea de a lega informații noi
de experiențe din trecut în scopul acumulării de cunoștințe. Capacitatea de a face
conexiuni este cea de-a treia valoare de bază care sprijină materiile predate în cadrul
programului Step by Step pentru școala primară. Copiii își însușesc și acumulează tot
timpul cunoștințe noi. Suntem deseori surprinși și amuzați de asociațiile ciudate pe
care ei le fac în efortul lor continuu de a aplica informații noi unor situații familiare.
Atunci când se întâmplă acest lucru ei sunt preocupați să-și îmbogățească repertoriul
de experiențe.
Programul Step by Step oferă copiilor numeroase ocazii de a face descoperiri,
explorări și exerciții. Prin astfel de activități elevii de opt, nouă și zece ani descoperă
conexiuni pe care construiesc structuri informaționale. Elevii sunt încurajați, de-a
lungul unui an școlar să observe similaritățile dintre oameni sau alte ființe care există
pe pământ. Ei sunt ajutați să descopere conexiunile care există la nivelul culturilor,
tradițiilor și limbii.
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Dezvoltarea unei comunități cere timp și atenție specială. Fiecare clasa din programul
Step by Step pentru școala primară este o potențială comunitate de învățăcei în care
grija și bunătatea față de cei din jur sunt prețuite în mod deosebit. Utilizarea limbajului
și a formelor de comunicare este un mijloc de acceptare de noi membri în comunitate,
de a rezolva probleme, de a da soluții și de a explora idei noi. Munca în comun în
cadrul unor proiecte bazate pe interesele clasei creează relații între indivizi pe măsură
ce fiecare membru acumulează noi cunoștințe.
Organizarea eficientă a clasei în programul Step by Step se face ținându-se cont de
faptul că fiecare persoană simte nevoia apartenenței la o comunitate și dorește să fie
utilă celor din jur. Eficiența activității în aceste clase depinde de capacitatea membrilor
de a găsi și aplica metode academice, sociale și practice. Copiii sunt membri cu
anumite responsabilități, participanți activi la activitățile clasei, iar contribuția lor este
necesară, dorită și prețuită. Și cum învățătoarea va da timp suficient elevilor să-și
găsească forme de exprimare, să reușească să se cunoască unul pe altul și să-și
respecte diversele calități și talente, fiecare persoană se va simți prețuită ca individ.
Timpul și atenția acordate zi de zi celorlalți, prin activități simple și împărtășirea unor
trăiri sunt fundamentul dezvoltării unei comunități. Atunci când un grup de tineri sau de
vârstnici muncește și se joacă împreună, ei alcătuiesc și construiesc o comunitate.
Pentru elevii de 8, 9 și 10 ani scopul fundamental al programului Step by Step este
asigurarea dezvoltării profesionale și personale a copiilor din școala primară. Scopurile
acestui program sunt în concordanță cu nevoile intelectuale, sociale și de creștere ale
copilului de opt, nouă și zece ani. Sunt stabilite scopuri ale procesului de predareînvățare în următoarele domenii: cognitiv, fizic, social, emoțional și estetic. Ținând cont
de aceste domenii de bază ale dezvoltării umane, învățătoarea va veni în întâmpinarea
nevoilor copilului atunci când va lua decizii referitoare la programă, predare și
evaluare. Prin definirea clară și menținerea anumitor standarde profesionale,
programul Step by Step asigura buna desfășurare a tuturor etapelor procesului de
predare-învățare. Deși stabilesc standarde ridicate, învățătorii se dovedesc a fi flexibili
în cadrul predării prin folosirea individualizării ca metodă de instruire și nu lasă toată
povara adaptării pe umerii elevilor.
Pentru dezvoltarea caracterului elevilor, programul Step by Step urmărește ca aceștia
să:
•
•
•
•
•
•

participe în mod cinstit și onest la activitățile școlii și comunității;
demonstreze încredere în sine prin faptul că știu a se organiza;
muncească alături de ceilalți, menținând o colaborare continuă;
comunice oral sau în scris idei legate de sistemul de valori propriu sau social;
respecte pe ceilalți ascultându-i cu interes și având o reacție adecvată;
se ocupe de ducerea la îndeplinire a unui proiect, în serviciul comunității.

În ceea ce privește limba și comunicare elevii învață:
•
•

să conștientizeze valoarea inerentă a libertății de exprimare;
să-și asume riscul de a exprimă ceea ce gândesc;
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•
•
•
•
•
•

să iubească literatura;
să pună întrebări cu ușurință;
să asculte cu atenție;
să citească singuri;
să scrie pentru a-și îndeplini propriile lor nevoi;
să înțeleagă sensul literaturii.

La matematică elevii:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vor fi interesați în rezolvarea de probleme;
vor încerca diverse strategii de rezolvare;
vor răspunde la întrebări asumându-și riscul de a greși;
vor aprecia mărimea numerelor;
vor estima probabilitatea rezultatului în cadrul jocurilor de noroc;
vor recunoaște toate numerele până la o sută de mii;
vor regrupa numere până la 100;
vor demonstra că înțeleg conceptele legate de mărimea numerelor;
vor învață să adune, să scadă, să înmulțească și să împartă numere și vor
demonstra că înțeleg relațiile dintre operații;
vor colecta, organiza și afișa date folosind grafice, tabele și liste;
vor recunoaște, numără și folosi bani.

În cadrul artelor vizuale elevii:
•
•
•
•
•
•
•

vor avea reprezentări vizuale menite să înregistreze impresiile și sentimentele;
vor dobândi deprinderi de rezolvare a problemelor de creativitate și emitere de
judecați de valoare;
își vor stimula imaginația prin discuții ai descoperiri creative;
își vor dezvoltă deprinderi meșteșugărești prin utilizarea diverselor tipuri
de materiale;
vor dobândi sentimente de responsabilitate față de muncă depusă;
vor reuși să identifice și să aprecieze diversele talente și calități ale celor din jur;
vor aprecia aspectele unice ale diverselor culturi printr-o varietate de
experiențe.

Cunoștințe despre natură- obiective generale
În cadrul materiei cunoștințe despre natură, elevii:
•
•
•
•
•

vor dobândi suficiente cunoștințe științifice încât să poată fi capabili să
gândească în termeni științifici;
vor demonstra înțelegerea proceselor științifice prin observare, clasificare,
estimare, experimentare, evaluare, comunicare;
vor iniția experimente și investigații pentru a-și testa propriile idei;
vor pune întrebări și vor fi creativi în a găsi răspunsuri;
vor face legături între informația nouă și cea cunoscută;
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•
•

vor aplică soluții creative unor probleme științifice;
se vor familiarize cu conceptele de baza ale fizicii, biologiei și geologiei,

Iar la studiile sociale, care cuprind studiul societății și al problemelor sociale de-a lungul
istoriei, noțiuni de geografie și civice, elevii:
•
•
•
•
•
•
•

vor fi capabili să ia decizii de grup și să voteze pentru a începe să înțeleagă
procesul politic de luare a deciziilor;
vor crea hărți ale diverselor regiuni;
vor construi modele de împărțire administrativ-teritorială specifice țării noastre;
vor participa la formularea regulilor clasei;
vor crea liste de evenimente istorice semnificative pentru familia lor, orașul sau
satul în care trăiesc;
vor crea embleme de familie și vor înțelege semnificația simbolurilor naționale;
vor identifica locuri de importantă istorică, georgrafica, etc. pentru zona în care
locuiesc și vor propune explorarea și studierea acestora.

Recunoașterea și respectarea intereselor, talentelor individuale, stilurilor de învățare
personale și valorilor culturale ale tuturor copiilor reprezintă fundamentul programului
Step by Step. A învață copilul cum să învețe, mai degrabă decât ce să învețe, a îngădui
acestuia să-și dezvolte propriul potențial sunt lucruri la fel de importante. În secolul 21
industriile competitive vor fi acelea ale căror muncitori vor putea rezolva probleme
complexe și descoperi tehnici eficiente pentru a-și duce muncă la capăt. Desigur, este
important ca elevii să înțeleagă și să-și însușească cunoștințe de baza. Însă
înțelegerea informațiilor conceptuale, care rămân mai mult în mintea copiilor decât
durează un test sunt la fel de importante.
Pentru a organiza un mediu de studiu comprehensibil, învățătoarea trebuie să
cunoască, înțeleagă și să accepte metodele de învățare ale elevilor, dându-le acestora
ocazia de a-și spune părerile în legătură cu activitatea, conducerea clasei și
planificarea programei învățătoarea adopta o strategie de predare bazată pe
individualizare.
Opțiunile sunt definite ca alternative sau alegeri care se pot face în cadrul clasei.
Aceste opțiuni se referă la acele alegeri care sunt conforme intereselor fiecărui copil
și stilului sau de învățare. Ele constituie rezerva de metode alternative a învățătoarei
prin care se poate dezvolta o aceeași deprindere. Există multe ocazii de a furniza
opțiuni, astfel învățătoarea va putea varia modul de abordare a activităților, tipul de
materiale folosite și cadrul și interacțiunile din cadrul grupului. Elevii au diferite stiluri
de învățare și de aceea una din cele mai grele încercări ale învățătoarei este
satisfacerea nevoilor tuturor elevilor. Învățătoarele trebuie să învețe să înțeleagă
diversele stiluri de învățare și să adapteze mediul de învățare la nevoile fiecărui copil.
Copiilor trebuie să li se ofere ocazii de dezvoltare a aptitudinilor și talentelor de care
dau dovadă. Cel mai bun loc care le oferă acest lucru este mediul de învățare natural.
De aceea, clasa trebuie să semene cu un astfel de mediu. Conceptul de aptitudine
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trebuie să-și piardă conotația mistică și să devină un concept funcțional, perceput întro manieră diversă de toți oamenii.
“În 1984, profesorul Howard Gardner de la Universitatea Harvard a ridicat problema
conceptului de aptitudine. El a propus în cartea sa Stări sufletești acceptarea
existenței a cel puțin șapte aptitudini de bază.
Ele sunt:
•
•

•
•

•
•

•

Aptitudinea lingvistică: capacitatea de a folosi în mod eficient cuvinte în scris
sau oral. Această aptitudine se referă la sunetele limbii, înțelesurile cuvintelor
și folosirea practică a limbii.
Aptitudinea matematico-logică: capacitatea de a folosi în mod eficient numere
și de a raționa corect. Această aptitudine curpinde și percperea corectă a
modelelor logice și relațiilor, afirmațiilor și presupunerilor, funcțiilor și altor
concepte abstracte conexe;
Aptitudinea spațială: capacitatea de a percepe clar lumea spațio-vizuală și de a
efectua transformări asupra acestor percepții. Această aptitudine implică
percepția culorilor, liniilor, formelor, spațiului și relațiilor dintre aceste elemente;
Aptitudinea kinestetico-corporală: se referă la capacitatea de a folosi funcțiunile
corporale pentru a exprima idei și sentimente, capacitatea de a folosi mâinile
pentru a produce și transforma lucruri. Această aptitudine include deprinderi
fizice specifice cum ar fi coordonarea corporală, echilibrul, dexteritatea, forța,
flexibilitatea și viteza.
Aptitudinea muzicală: capacitatea de a percepe, distinge, transforma și exprima
forme muzicale. Această aptitudine include sensibilitate la ritm, înălțimea
sunetelor, melodicitate, nuanța tonului unei bucăți muzicale;
Aptitudinea interpersonală: capacitatea de a percepe și a face distincție între
stările sufletești, intențiile, motivațiile și sentimentele altor oameni. Această
aptitudine implică o sensibilitate crescută în perceperea expresiilor faciale, vocii
și gesturilor.
Aptitudinea intrapersonală: capacitatea de a te cunoaște și a acționa adecvat
pe baza acestei cunoașteri. Această aptitudine implică o percepere exactă a
imaginii de sine, cunoașterea stărilor sufletești ulterioare, intențiilor, motivațiilor,
temperamentului și dorințelor proprii, capacitatea de auto-disciplinare, autoînțelegere și respect de sine. ”28

O metodologie planificată, activă și complexă poate asigura abordarea individualizată
a elevilor din cadrul clasei axată pe dezvoltarea elevului. O cale eficientă de
individualizare este organizarea centrelor de activitate care reflectă interesele curente
și nevoile teoretice ale elevilor. Centrele de activitate sunt organizate pe baza unui set
de criterii, însă ele pot îmbracă diverse forme. Organizate în scopul promovării
învățării în grupuri mici prin explorare, independența și implicare activă, centrele pot
fi folosite de un copil, doi sau un grup. Fiecare centru ar trebui să includă activități pe
28

M, Costandache, Alternativa educațională Step by Step- prezentare generala, 2007
http://www. creeaza. com/didactica/didactica-pedagogie/Alternativa-educationala-Step-264. php
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mai multe niveluri (concret și abstract) și materiale care se pot ajusta la stilurile și
nevoile individuale. Centrele dau ocazia elevilor de a-și dezvolta noi deprinderi, de a
împărtăși din experiențele lor celorlalți, de a-și consolida cunoștințele.
Centrele trebuie organizate în așa fel încât să satisfacă cerințele individuale ale
elevilor și să le ofere acestora libertatea de a se deplasa fizic și intelectual în cadrul
procesului de învățare. Grupurile din cadrul clasei trebuie să fie eterogene pentru a
da elevilor posibilitatea de a învață din exemplele celor de aceeași vârstă. În cadrul
claselor orientate după necesitățile elevului există anumite materiale esențiale de care
fiecare clasa are nevoie. În plus, există materiale opționale care pot fi introduse treptat
de-a lungul anului.
Organizarea materialelor esențiale este logică și se bazează pe cercetare. Elevii învață
prin asocierea informațiilor noi cu cele asimilate și a materialelor noi cu cele pe care le
cunosc deja, de aceea este logic ca materialele similare sa fie grupate în centrele de
activitate. Astfel este recomandabil să se aranjeze materialele într-o manieră cât se
poate de funcțională și atractivă pentru elevi. Scopul pe termen lung al programului
Step by Step este consolidarea de deprinderi de învățare pe viață. Educatorii au
responsabilitatea de a-i îndrumă pe elevi în consolidarea unor deprinderi de învățare
pe termen lung. Aceste deprinderi sunt recognoscibile prin următoarele cinci
caracteristici: creativitate, productivitate, curiozitate, cooperar și empatie.
În ceea ce privește evaluarea elevilor, principalul scop al evaluării este acela de a
înregistra progresul copiilor și de a aprecia cu precizie la ce nivel se află elevii în cadrul
procesului de învățare, astfel încât lecțiile din programa de învățământ să poată
satisface cerințele indivizilor și să asigure succesul fiecărui copil. Identificarea copiilor
cu cerințe speciale, care necesită sprijin suplimentar sau intervenții, este un alt motiv
pentru evaluare. Evaluarea corespunzătoare trebuie să ofere o legătură activă între
metodă de instrucție, ceea ce se preda și ceea ce se învață. Evaluarea autentică
presupune că învățătorii, elevii, părinții și directorii trebuie implicați în procesul de
evaluare. Învățătorii trebuie în mod constant să observe studiul și progresul elevilor
lor. Evaluarea continuă permite învățătorilor să vorbească cu copiii despre muncă lor
în fiecare zi și să folosească această informație ca o baza pentru elaborarea
planificărilor tematice a conținuturilor din programa școlară. Învățătorii trebuie să
împărtășească cunoștințele dobândite din acest proces de evaluare elevilor așa încât
copiii să poată vedea progresul pe care îl fac și să știe în mod real cum progresează.
Implicarea părinților în evaluare trebuie să depășească faza de primire a fișei de raport
până la vizualizarea exemplelor concrete ale muncii copilului pe parcursul unei
perioade de timp. Părinții vor avea o imagine mai bună a progresului înregistrat de
copil dacă văd dovada concretă a muncii efectuate de copil. O colecție a produselor
activităților desfășurate de copil în timp, ilustrează calitatea gândirii și nivelul dezvoltării
copilului. Rezumarea informației va deveni o modalitate eficientă și comprehensivă de
a raporta părinților date despre evoluția școlară a copilului. O prezentare în scris a
progresului înregistrat de copil în toate domeniile de dezvoltare trebuie trimisă părinților
de trei, patru ori în timpul anului școlar. Acest raport de prezentare este baza pentru
ședințele regulate dintre părinte și profesor pentru a analiza progresul copilului.
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Observarea sau consemnarea sunt forme de evaluare eficiente pentru a determina
ce și cum învață școlarii mici. Învățătorii adună o diversitate largă de informații valide
și sigure în cadrul activităților zilnice din clasa prin observarea obiectivă a copiilor și
consemnarea acestor observații. Aceste informații pot furniza o baza pentru formarea
unor judecați privind elevii și modalitățile de pregătire care li s-ar potrivi. Observarea
este un lucru pe care învățătorii îl efectuează tot timpul. În scopuri de evaluare,
observațiile sunt câteodată formale și nu presupune consemnarea lor, alteori,
observațiile sunt precise ca atunci când se consemnează faptul că un copil și-a însușit
o deprindere specifică. Observarea liberă și formală, folosite împreună, furnizează
învățătorilor o imagine exactă a fiecărei abilități și deprinderi ale copilului. Există o
varietate de metode pentru înregistrarea observațiilor cum ar fi listele de verificare,
registrele de inventar, fotografiile.
Evaluarea de portofoliu este o metodă de evaluare a unui elev bazată pe adunarea
activităților efectuate de elev, pentru că portofoliile ajută la stimularea integrării
educării și evaluării, la furnizarea informațiilor corespunzătoare referitoare la
progresul copilului și alte activități în clasa, elevilor, profesorilor, părinților și altor
persoane cu putere de decizie, la participarea copiilor la evaluarea propriilor activități,
la consemnarea progresul individual al elevului de către învățător și la formarea unei
baze de evaluare a calității realizărilor globale ale unui copil, dintr-o varietate de surse.
Folosirea portofoliilor pentru reflectare și evaluare constituie o bogată sursă de
informare privind creșterea și dezvoltarea copilului. Un portofoliu de evaluare este de
valoare în primele clase pentru că oferă o înregistrare a procesului de învățare parcurs
de elev. Obiectivele obișnuite ale portofoliilor sunt ilustrarea activității reale a elevului,
intensificarea participării învățătorului și elevului la evaluare și satisfacerea
problemelor privind responsabilitatea;
Convorbirile sunt un prilej pentru ca învățătorul și elevul să discute despre muncă
elevului. Convorbirile trebuie desfășurate într-o manieră confortabilă și sigură așa încât
elevul să se simtă încurajat să-și susțină ideile. Aceste discuții pot fi scurte și libere
sau ele pot fi structrate și sistematice. Învățătorul trebuie să folosească acest timp
pentru a revizui și analiza ceea ce face elevul și pentru a-l ajută în planificarea și
aplicarea următorilor pași.
Majoritatea convorbirilor structurate urmează un model anticipat în care elevul are o
imagine clară a ceea ce se așteaptă de la el. Convorbirile sunt adeseori concentrate
asupra unei probleme specifice: o carte care a fost citită, o poveste care a fost scrisă
sau o lucrare în curs de desfășurare. Convorbirile dintre învățător și elevi sunt o
metodă importantă a evaluării autentice întrucât ele furnizează informații referitoare
la ceea ce învață elevul, ceea ce înțelege elevul despre citire, scriere, matematică,
natură intereselor manifestate de elev, domeniul în care elevul are nevoie de ajutor,
lucrurile făcute de profesor, pe care elevul le consideră mai utile și ce anume dorește
elevul să învețe în continuare.
Evaluarea efectuată de elev este o parte importantă a evaluării autentice. Ea permite
elevilor să-și aprecieze propriul progres și să preia controlul și responsabilitatea
asupra procesului și asupra produsului. Jurnalele, înregistrările de citire, registrele de
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studiu, listele de verificare, registrele de inventar și reflecția în scris a elevilor privind
propria muncă sunt utile în consemnarea progresului lor. Efortul depus de elevi în
procesul de studiu și calitatea muncii lor crește atunci când învățătorul îi implică în
stabilirea obiectivelor personale și în evaluarea propriului progres. Copiii în vârstă de
opt, nouă și zece ani doresc să cunoască așteptările și standardele pe care le au
părinții și învățătorii în privința lor, cum sunt ei evaluați și progresul pe care îl
înregistrează. Încurajarea copiilor pentru a-și stabili singuri țelurile ii ajută să
promoveze studiul individual, pentru că prin modelarea limbii și a procesului de
stabilire și urmărire a țelurilor personale învățătorii stimulează studiul individual.
Atunci când învățătorii le dau elevilor ocazia să se gândească la ceea ce au învățat,
elevii devin conștienți de ceea ce au realizat. În procesul de reflecție, copiii pot
observa că au încercat ceva pentru prima dată. Atunci când ei analizează exemple
ale muncii lor efectuate pe o perioada de timp și recunosc progresul pe care l-au făcut,
ei au dovadă concretă a creșterii competenței lor.
Testele tip creion-și-hârtie sunt o parte integrantă a evaluării. În timp ce practicile
curente de evaluare subliniază necesitatea unei varietăți de metode de evaluare,
testarea tip creion-și-hârtie nu trebuie înlăturată în întregime. Totuși, învățătorii trebuie
să fie conștienți de limitele pe care le impune acest tip de evaluare, tocmai de aceea
sunt încurajați să facă testele cât mai relevante pentru activitățile curente. Folosirea
întrebărilor deschise asigura o varietate de răspunsuri și reflectă ceea ce elevii știu
într-adevăr.
Este corect ca învățătorii să folosească rezultatele de la test doar pentru a aprecia
progresul individual al copilului și nu pentru a compară progresele copiilor între ei. Un
standard sau un criteriu fix de apreciere permite elevului care este evaluat să fie
apreciat prin raportare la un standard de cunoaștere, în contrast cu metodă de
apreciere prin raportare la alți copii. Pentru a putea lua decizii în ceea ce privește
procesul de învățare, evaluarea exactă a ceea ce învață elevul este esențială.
Observarea copiilor la citire, scriere, a comportamentului în relația lor cu alții și a
modului de implicare în toate activitățile prevăzute într-o programă de învățământ
corespunzătoare pentru dezvoltare, ajută învățătorii la adunarea informațiilor despre
fiecare elev.
Înregistrările cu listele de verificare, portofoliile, convorbirile între profesor și elevi și
evaluările efectuate de elevi sunt instrumente și tehnici care ajută învățătorii să-și
evalueze corect elevii și să devină mai eficienți în comunicare. Pentru a obține o
imagine exactă, corectă și reprezentativă a capacităților și progresului unui copil,
procesul de evaluare trebuie să fie continuu, temeinic și desfășurat pe parcursul tuturor
activităților din clasa. Programul Step by Step pentru clasele primare promovează o
cale de evaluare care combină o varietate de tehnici și permite profesorilor să
împărtășească progresul elevilor cu părinții și cu alte persoane într-un mod extrem de
semnificativ. 29

29

M, Costandache, Alternativa educationala Step by Step- prezentare generala, 2007
http://www. creeaza. com/didactica/didactica-pedagogie/Alternativa-educationala-Step-264. php
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Încadrarea personalului didactic se face în conformitate cu legislația în vigoare, pe
baza prezentării adeverinței de absolvire a modulului de formare în program Step by
Step, eliberat de Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare
Profesională. Programul de formare și dezvoltare profesională continuă este elaborat,
organizat și susținut de experții și de formatorii naționali acreditați de Asociația Centrul
Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională. Încadrarea claselor sau
unităților de învățământ alternativ Step by Step cu personal didactic ajutător, respectiv
pedagogi și laboranți și personal administrativ sau personal de îngrijire se va face în
conformitate cu normele legale aprobate.
5. 2. Modalități de organizare și funcționare
Asociația “Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională” (CEDP),
organizație neguvernamentală, non profit, înregistrată ca persoană juridică în martie
1998 a preluat coordonarea programului de educație alternativă Step by Step în
România. Programul Step by Step este acreditat ca alternativă de către Ministerul
Educației Naționale în conformitate cu aprobarea Consiliului pentru alternative nr.
10015 din 30 mai 1995. În urma Protocolului de colaborare între Asociația Centrul
pentru Educație și Dezvoltare Profesională Step by Step și Ministerul Educației
Naționale, cu nr. 365/BO din 26 aprilie 2012, alternativa Step by Step se aplică în
învățământul public astfel:
•

•

Ministerul Educației Naționale, prin inspectoratele județene, asigură spațiul de
învățământ
în grădinițe și școli publice și salariile educatorilor și învățătorilor în conformitate
cu Legea Educației și cu Legea privind statutul cadrelor didactice;
Asociația Centrul pentru Educație și Dezvoltare Profesională Step by Step
asigură:
formarea inițială, continuă, precum și perfecționarea cadrelor didactice și a
autorităților din învățământ implicate în alternativa Step by Step și asistenta
tehnică pentru toate clasele/grupele și unitățile de învățământ care aplică
metodologia alternativei Step by Step.

Cadrul instituțional și juridic pentru funcționarea, dezvoltarea și diversificarea
inițiativelor de învățământ alternativ Stp by Step este stabilit prin protocolul de
colaborare dintre MEN și Asociația “Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare
Profesională” (CEDP), nr. 9997/01. 09. 2017 prin care s-a stabilit și metodologia privind
funcționarea alternativei educaționale Step by Step în unitățile de educație timpurie-și
în unitățile de învățământ primar și gimnazial (Anexa nr. 4) .
În baza art. 59 titlul II, cap II, secțiunea 16 din Legea Educației Naționale Nr. 1/ 2011
cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului de organizare și funcționare
a învățământului preuniversitar alternativ, aprobat prin OMCTS nr. 5571/2011, a
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Protocolului de colaborare dintre Ministerul Educației Naționale și Asociația Centrul
Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională, în cadrul învățământului
preuniversitar din România pot funcționa grupe sau servicii de educație timpurie
antepreșcolară, grupe sau grădinițe de învățământ preșcolar, clase sau școli de
învățământ primar și gimnazial în alternativa educațională Step by Step. Organizarea
și funcționarea acestor instituții de învățământ și de educație se realizează pe baza
unei metodologii care conține prevederi generale și prevederi specifice fiecărui nivel
de învățământ.
Înființarea grupelor și serviciilor de educație timpurie antepreșcolară, grupelor și
grădinițelor cu invățământ preșcolar, claselor și școlilor de învățământ primar și
gimnazial în alternativa educațională Step by Step se face de către Inspectoratele
Școlare în temeiul Legii Educației Naționale nr. 1/ 2011 titlul II, cap II, secțiunea 16, a
Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar alternativ,
la propunerea unităților de învățământ, și pe baza Protocolului de colaborare încheiat
între Ministerul Educației Naționale și Asociația Centrul Step by Step pentru Educație
și Dezvoltare Profesională.
În vederea întocmirii planului de școlarizare, Asociația Centrul Step by Step pentru
Educație și Dezvoltare Profesională comunică Inspectoratelor Școlare Județene și
Inspectoratului Școlar al Municipiului București oferta de extindere însoțită de criteriile
stabilite în vederea menținerii calității și continuității programului. Unitățile de educație
antepreșcolară, grădinițele și școlile Step by Step se organizează atunci când toate
grupele și clasele din unitatea respectivă aplică metodologia alternativei educaționale
Step by Step.
Înscrierea copiilor sau elevilor în grupele sau clasele din alternativă educațională
Step by Step se face în limita planului de școlarizare aprobat, printr-o cerere scrisă
din partea părinților sau susținătorilor legali prin care aceștia își asumă
responsabilitatea privind copilul. Evidența frecvenței și a procesului de predareînvățare-evaluare se face pe baza documentelor școlare specifice prevăzute de
Legea Educației Naționale nr. 1/ 2011 cu modificările și completările ulterioare și de
Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar
alternativ. Transferul copiilor sau elevilor din alternativa educațională Step by Step
în învățământul tradițional și invers, se face în interesul copilului pe baza opțiunii
părinților și în conformitate cu reglementările în vigoare. Grupe de educație
antepreșcolară se pot organiza în creșe, centre de zi sau grădinițe cu program
prelungit iar grupa de antepreșcolari se constituie și cuprinde, în medie, 7 copii, dar
nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 9, conform Legii Educației Naționale nr. 1/ 2011.
În învatamatul preșcolar grădinițele Step by Step funcționează în regim de unități de
învățământ preșcolar cu program prelungit sau program normal. Grupele care aplică
metodologia Step by Step funcționează integrate în unități de învățământ preșcolar
obișnuite, din comunitatea locală. Înființarea de grupe cu program alternativ Step by
Step se face cu acordul Consiliului de Administrație al unității preșcolare sau școlare,
acordul Inspectoratului Școlar Județean și Inspectoratului Școlar al Municipiului
București și presupune repectarea criteriilor de calitate și continuitate ale programului
menționate în oferta de extindere emisă de Asociația Centrul Step by Step pentru

98

Educație și Dezvoltare Profesională. O grupa se constituie din cel puțin 10 copii și nu
mai mult de 20 de copii, conform art. 63. b din Legea Educației Naționale nr. 1/ 2011.
Încadrarea personalului didactic se face în conformitate cu legislația în vigoare, pe
baza prezentării adeverințelor de absolvire a primelor două module din programul de
formare, eliberate de Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare
Profesională-Departament Educație preșcolară. În învățământul preșcolar alternativ
Step by Step, în fiecare grupă de grădiniță cu program prelungit se încadrează câte
două educatoare, una pentru activitățile de dimineață și una pentru cele de după
amiază. Grupele de grădiniță cu program normal se încadrează cu câte o educatoare.
Se recomandă încadrarea unui ajutor de educatoare la fiecare grupă, indiferent de
program prelungit sau normal, voluntar sau remunerat din surse extrabugetare.
Programul de formare și dezvoltare profesională continuă este elaborat, organizat și
susținut de specialiștii și de formatorii naționali acreditați de Asociația Centrul Step by
Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională.
În ceea ce privește învățământul primare unitățile de învățământ care își exprimă
dorința de a aplică alternativă educațională Step by Step și care îndeplinesc criteriile
precizate în metodologia alternativei, organizează programul pentru învățământ primar
alternativ începând cu clasa pregătitoare și până la clasa a IV-a inclusiv, cu
respectarea Standardelor de program ISSA.
Înființarea de clase cu program alternativ Step by Step se face cu acordul Consiliului
de Administrație al unității școlare, acordul Inspectoratului Școlar Județean /
Inspectoratului Școlar al Municipiului București și presupune repectarea criteriilor de
calitate și continiutate ale programului, menționate în oferta de extindere. Unitățile de
învățământ care organizează clase în alternativă educațională Step by Step sunt
obligate să asigure continuitatea pentru cel puțin un ciclu de învățare complet,
respectiv clasa pregătitoare-clasa a IV-a. Clasele se constituie în medie din 20 de
elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 25, conform Legii Educației Naționale
nr. 1/ 2011. Învățământul primar alternativ Step by Step funcționează ca durată și
modalități de pregătire în sistemul școlii depline, între orele 8-16.
În ceea ce privește învățământul gimnazial, inființarea claselor gimnaziale cu program
de tip Step by Step se face de către Inspectoratele Școlare, în temeiul Legii Educației
Naționale nr. 1/ 2011 cu modificările și completările ulterioare, la propunerea unităților
de învățământ, în baza Protocolului de colaborare, încheiat de Ministerul Educației
Naționale cu Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare
Profesională. Se consideră școală cu program specific alternativei educaționale Step
by Step acea școală în care toate clasele aplică metodologia alternativă de tip Step by
Step. Clasele se constituie în medie din 25 de elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu mai
mult de 30, conform Legii Educației Naționale nr. 1/ 2011. Învățământul gimnazial
alternativ de tip Step by Step poate funcționa ca durată și modalități de pregătire în
sistemul școlii depline între orele 8 - 16.

99

5. 3. Programa școlară, curriculum-ul, beneficii
Conținutul educației din alternativa educațională Step by Step se realizează pe baza
planurilor cadru și a programelor școlare, parte a curriculumului național, avizate de
Comisiile Naționale de Specialitate și aprobate de Ministerul Educației Naționale.
Metodologia privind organizarea și desfășurarea educației ante-preșcolare,
învățământului preșcolar, primar și gimnazial este cea specifică alternativei
educaționale Step by Step, avizată de Comisia Națională pentru Alternative
Educaționale și aprobată de Ministerul Educației Naționale. Evaluarea participării
copiilor/elevilor la procesul de predare-învățare-evaluare și activitățile extracurriculare,
în această alternativă educațională, se face pe baza metodelor de evaluare continuă
și cu instrumente și documente specifice alternativei educaționale Step by Step, potrivit
standardelor ISSA.
Într-o clasă Step by Step nu veți găsi bănci rigide, ci mese mobile cu scăunele de jur
împrejur. Anumite activități se desfășoară cu copiii așezați pe podea, ceea ce place
mult copiilor. Mesele sunt delimitate între ele de rafturi cu materiale didactice specifice
unei activități: matematică, științe, arte, citire, construcții sau scriere, constituind astfel
Centrele de activitate.
Pe pereți veți vedea diferite materiale care personalizează copiii, poze sau semne
proprii fiecăruia, date de naștere și care planifică-în conformitate cu alegerea fiecăruia,
activitățile elevilor pe ziua sau săptămâna în curs, precum și responsabilitățile lor. Veți
mai vedea afișate regulile clasei, care sunt stabilite și discutate pentru a fi înțelese de
comun acord. De asemenea se pot vedea, calendarul personalizat al zilelor trecute și
viitoare, cu evenimentele ce interesează, respectiv cum a fost ziua din punct de vedere
al vremii, evenimente petrecute, aniversări, celebrări, serbări, termene, etc
consemnate în dreptul fiecărei zile. Veți mai întâlni materiale vizuale tematice, dar și
producția copiilor din ultimele zile-rezolvarea sarcinilor tematice ale acestora. Veți fi
poate surprinși că și cele greșite ori neterminate sunt expuse fără a fi corectate.
În mijlocul clasei, un spațiu cât mai larg posibil este dominat de un scaun cu inscripția
scaunul autorului, este locul din care, fiecare copil își 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 și respectul cuvenite. Programul zilnic al alternativei Step
by Step nu este conceput pentru a ușura sarcinile părinților ci pentru a facilita
învățarea. Aceasta pentru ca fiecare copil să poată învăța și ajunge la înțelegerea
completă a sarcinilor propuse, în ritmul și modul propriu, personal. În plus, există o
îmbinare între curiozitatea jocului și învățare. 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, într-un loc convenit, organizat și finanțat de Asociațiile de părinți.
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5. 4. Specificitatea alternativei educaționale Step by Step în raport cu
învățământul tradițional și în raport cu celelalte alternative educaționale
Alternativă Step by Step respectă tradiția și standardele învățământului tradițional din
țările unde a fost implementată, predarea urmând curriculumul național. Promovând
educația centrată pe copil și orientată după nevoile acestuia, încurajând implicarea
familiei în educație și susținând includerea copiilor cu nevoi speciale în învățământul
de masă, programul Step by Step a cunoscut în ultimii 20 de ani o dezvoltare continuă
la nivelul învățământului preșcolar, primar și gimnazial. Potrivit stadiului individual de
dezvoltare, fiecare copil lucrează și învață în ritmul propriu, mergând spre cunoașterea
lumii înconjurătoare și identificarea comportamentelor utile pe căi personale. În
pedagogia Step by Step, metodele abordate respectă personalitatea acestuia,
individualizarea fiind facilitată de organizarea clasei pe centre de activități.
Într-o astfel de clasă, există Centrul de citire, Centrul de scriere, Centrul de științe,
Centrul de matematică, Centrul de artă și un Centru de construcții, care sunt zone
delimitate între ele de rafturi cu materiale didactice specifice acestor activități. Sarcinile
de lucru specifice, concepute de învățător, dau posibilitatea copiilor să exerseze
abilitățile care urmează a fi dobândite sau să le combine cu altele deja asimilate. Ele
sunt progresive, astfel încât să permită fiecărui copil să le poată rezolva în ritmul și la
nivelul său. Desfășurându-și activitatea în aceste centre, copiii comunică și
colaborează la realizarea unor sarcini comune, iar cadrul didactic stă alături de ei la
mese, purtând discuții de la egal la egal.
Împărtășirea impresiilor, a experiențelor, stabilirea regulilor de grup se realizează la
scaunul autorului, unde fiecare copil devine personajul principal la un moment dat. Aici
fiecare își prezintă rezultatele, ideile, ascultând observațiile și sugestiile celorlalți.
Scaunul autorului este locul unde începe și se încheie ziua, respectiv dimineața se
prezintă activitățile planificate, noutățile, pe parcursul zilei se fac evaluările activităților
de la centre și în încheierea zilei se trag concluzii, se continuă evaluarea, se fac
sugestii și se împărtășesc experiențe.
Programul Step by Step pentru învățământ primar recunoaște, respectă și sprijină rolul
părintelui ca prim profesor și expert asupra copilului său. Alternativa încurajează
implicarea părinților ca voluntari în viața școlii. O școală prietenoasă creează climatul
potrivit implicării părinților în diverse activități. Ca voluntari, părinții își oferă timpul,
cunoștințele și talentele pentru a ajuta școala să-și dezvolte o tradiție în acest sens.
Cercetările au arătat că efectele unei asemenea cooperări au un impact pozitiv asupra
dezvoltării personale și intelectuale a copilului căruia prin implicarea părinților în viața
clasei și a școlii îi crește încrederea în sine.
Școlile care amenajează un spațiu special pentru părinți transmit un mesaj clar despre
seriozitatea cu care privesc parteneriatul cu aceștia și respectul pe care îl au pentru
contribuția lor la procesul instructiv. Specific alternativei este programul zilnic de 8 ore
care se desfășoară sub îndrumarea a două învățătoare la fiecare clasă. Cu un orar
prelungit, activitatea celor două cadre didactice se completează în centrele de
activitate, acestea găsindu-și timp pentru copiii care utilizează alte demersuri de lucru
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decât cele predate, demersuri care nu sunt greșite, ci doar individuale, adecvate minții
și temperamentului respectivului copil.
Predarea pe unități tematice sau studiul tematic constituie o altă particularitate a
acestei alternative și presupune integrarea diferitelor discipline prin explorarea unei
idei interesante care se leagă de mai multe domenii. Studiul tematic subliniază
activitățile care pretind gândirea individuală, folosirea experiențelor personale,
capacitatea de a face distincții și de a lua decizii, inventivitate, inițiativă și spirit de
colaborare. Abordarea tematică a predării pune accentul pe aspectele intelectuale,
sociale, emoționale și estetice ale dezvoltării copilului. Utilizând predarea pe unități
tematice, se dă posibilitatea copiilor să folosească o gândire originală. Pornind o
unitate tematică, profesorul sau învățătorul arată copiilor că este interesat de
preocupările lor și le urmărește permanent progresele. Dirijând învățarea prin
conversații ce orientează atenția asupra conținutului, copiii sunt ajutați să ajungă la o
gândire structurată.
Prin dialoguri deschise dobândesc competențe de gândire și exprimare, precum și
încrederea în forțele proprii. În acest mod găsesc noi căi de aplicare a cunoștințelor
dobândite. Predarea tematică este benefică nu doar pentru elevi, ci și pentru părinții
ce sunt astfel implicați în activitatea clasei împărtășind experiențele lor în cadrul
diverselor activități. În final, proiectul reflectă modul în care copiii își construiesc propria
înțelegere, cum interpretează și încorporează informațiile, stabilind legături între
diversele discipline de studiu.
Într-o atare alternativă, evaluarea urmărește sprijinirea copilului în depășirea propriilor
limite. În mod tradițional, evaluările se concentrează asupra responsabilității elevilor,
prin folosirea frecventă a evaluării de tipul creion și hârtie, ca lucrări pe nivel de clasă
și teste standardizate. În clasele Step by Step evaluarea are loc continuu și reflectă
experiențele reale și valoroase de învățare. Observațiile pot fi consemnate în timpul
derulării activităților la centre, la scaunul autorului, în timpul discuțiilor individuale copilprofesor.
Caietele de evaluare reprezintă documentul oficial al clasei, alături de catalog și
inventariază componentele achiziționate de fiecare copil în parte. Portofoliile sunt
mape cu lucrări care constituie oglinda progresului copilului față de sine. Reflecțiile
recente privind evaluarea subliniază importanța descoperirii a ceea ce copiii știu și pot
face și se concentrează mai puțin asupra a ceea ce copiii nu știu și nu pot face.
Îmbucurător este că tot mai multe elemente din filozofia acestei alternative, precum și
practici, se regăsesc în învățământul tradițional.
Pentru programul clasei pregătitoare a fost preluat modelul întâlnirii de dimineață cu
etapele ei (agendă, calendar, mesaj, noutăți), aranjarea sălii de clasă, predarea
integrată. Succesul educațional nu este asigurat doar de ergonomia sălii de clasă iar
maniera de a preda e la fel de importantă ca și materia predată. În alternativa Step by
Step cadrele didactice caută să se asigure că orice copil achiziționează și dezvoltă
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aptitudini fizice, cognitive, emoționale, etico-morale, artistice, teoretice, sociale și
practice pentru a participa la o societate democratică, deschisă. 30
5. 5. Resurse umane, materiale și financiare
Resursele materiale
Grupele și serviciile de educație antepreșcolară, grupele și grădinițele de învățământ
preșcolar, clasele și școlile de învățământ primar și gimnazial care aplică alternativa
educațională Step by Step pot funcționa potrivit legii, în cadrul unităților de învățământ
din România. Baza materială pentru grupele și serviciile de educație antepreșcolară,
grupele și grădinițele de învățământ preșcolar, clasele și școlile de învățământ primar
și gimnazial care aplică alternativa educațională Step by Step este reprezentată de
mobilierul standard specific și de materialele didactice corespunzătoare organizării
procesului de predare-învățare-evaluare specific alternativei educaționale Step by
Step. Baza materială este asigurată din fonduri alocate de la bugetul de stat, din
bugetele locale sau din surse extrabugetare (asociații de părinți, agenți economici,
donații sau sponsorizări).
Resursele umane
Încadrarea personalului didactic în grupe și clase în alternativa educațională Step by
Step se face în conformitate cu legislația în vigoare, pe baza prezentării adeverințelor
de absolvire a programului de formare, eliberate de Asociația Centrul Step by Step
pentru Educație și Dezvoltare Profesională. În clasele care aplică alternativa
educațională Step by Step încadrarea se face cu câte doi învățători la fiecare clasă
conform Ordinului Ministrului nr. 3618 din 27 aprilie 1998. Încadrarea personalului
didactic se face în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile
Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar alternativ,
pe baza prezentării adeverinței de absolvire a programului de formare, eliberat de
Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare ProfesionalăDepartament Învățământ primar.
Finanțarea
Finanțarea de bază, finanțarea complementară și finanțarea suplimentară a
grupelor/serviciilor de educație timpurie ante-preșcolară, grupelor, grădinițelor de
învățământ preșcolar, claselor și școlilor de învățământ primar și gimnazial în
alternativa educațională Step by Step se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul
Educației Naționale, pentru cifra de școlarizare aprobată, din bugetele locale și din alte
surse, conform Legii Educației Naționale nr. l/ 2011 cu modificările și completările
ulterioare și Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului
preuniversitar alternativ.

30

I, Tarău, Step by Step printre amintiri, Revista de Pedagogie, LXII, 2014 (2), pag 81,
http://revped. ise. ro/wp-content/uploads/2017/08/2014. - 2. - 77-85. - Tarau-I. . pdf
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5. 6. Modalități de formare/dezvoltare a personalului didactic
Programul de formare și dezvoltare profesională continuă este elaborat, organizat și
susținut de experții și de formatorii naționali acreditați de Asociația Centrul Step by
Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională. Încadrarea pe post în clasele
pregătitoare cu program Step by Step se face pe baza modulului de formare pentru
clasa pregătitoare. Conform programului de formare, odată intrate în sistem, cadrele
didactice vor parcurge eșalonat, în fiecare sesiune de vară modulul de formare pentru
următorul an de studiu.
În mod excepțional, pentru ocuparea posturilor Step by Step declarate libere în
sesiunile de pretransferări Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și
Dezvoltare Profesională avizează favorabil intrarea în sistem pe baza modulului de
inițiere în alternativă educațională Step by Step.
Cadrele didactice care în sesiunea de pretransferări au obținut un post într-o clasă cu
program Step by Step în baza adeverinței de parcurgere a modulului de inițiere eliberat
de Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională sunt
obligate ca în sesiunea de vară să completeze formarea cu modulele lipsă până la
nivelul anului școlar curent. Evaluarea cadrelor didactice și a personalului didactic
auxiliar, implicate în program se face conform Standardelor ISSA. Formarea și
dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice implicate în aplicarea
alternativei educaționale Step by Step se face în conformitate cu prevederile din
Protocolul de colaborare, cu respectarea prevederilor Regulamentului de organizare
și funcționare a învățământului preuniversitar alternativ, aprobat prin OMECTS nr.
5571/2011.
Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională stabilește
unitățile și persoanele abilitate să desfășoare activități de formare continuă a cadrelor
didactice implicate în aplicarea programului. Evaluarea continuă a calității programului
din grupele / clasele cu program alternativ Step by Step, precum și a cadrelor didactice
implicate în program, se face de către Centrul Step by Step pentru Educație și
Dezvoltare Profesională pe baza standardelor Asociației Internaționale Step by Step
(ISSA).
Evaluarea grupelor/claselor și a cadrelor didactice din alternativa educațională Step by
Step, prevăzută în calendarul MEN se face de către conducerea unităților de
învățământ, de inspectoratele școlare și ARACIP împreună cu CEDP. Formarea
personalului didactic în alternativa educațională Step by Step se realizează printr-o
pregătire inițială specifică ce presupune parcurgerea unor stagii de formare organizate
de asociații profesionale și instituții de formare, specializate în pedagogia specifică.
Cursul de inițiere pentru învățământ primar este deschis atât persoanelor din sistem,
cât și persoanelor din afară sistemului care sunt interesate de inițiere în alternativa
educațională Step By Step și este organizat cu diferențiere ca număr de ore în funcție
de clasă: clasa I - 24 ore, clasa a II-a - 18 ore, clasa a III-a - 12 ore, clasa a IV-a - 12
ore. Formarea continuă a cadrelor didactice este coordonată și oferită de către ”Centrul
Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională” (CEDP), organizație
neguvernamentală care
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oferă o gamă extinsă de cursuri/stagii de formare în domeniu, modulare, centrate pe
problematica specifică alternativei, dintre care menționăm:
•
•
•
•
•

Învățare prin cooperare (3 zile);
Inițiere în educația timpurie (2 module x 3 zile/modul);
Cursuri de formare în metodologia alternativei educaționale Step by Step-nivel
preprimar (2 module x 3 zile/modul);
Cursuri de formare în metodologia alternativei educaționale Step by Step-nivel
primar (durată variabilă între 2 și 4 zile);
Activități de dezvoltare personală care cuprind Aranjarea spațiului fizic (2
module x 3 zile/modul), Formarea unui comportament alimentar sănătos (2
module x 3 zile/modul) și Marketing educațional (3 zile).

O notă specifică a acestei alternative educaționale este dată de numărul extins de
clase funcționale în sistemul românesc de învățământ comparativ cu celelalte cinci
alternative. Ca urmare, există un număr mare de cadre didactice, iar cursurile sunt
oferite fie la cererea grupurilor deja organizate, fie prin înscriere individuală. Activități
de perfecționare sunt considerate și participările la diverse cursuri modulare de
formare în pedagogia Step by Step, comisiile metodice, consfătuirile sau sesiunile de
comunicări, simpozioanele, conferințele, congresele, schimburile de experiență cu
teme specifice etc, asemenea celorlalte alternative educaționale. Orice tip de activitate
de perfecționare se finalizează prin certificate sau adeverințe eliberate de instituția
organizatoare. 31
5. 7. Unitățile de învățământ din România care utilizează pedagogia Step by Step
ca alternativă educațională

În anul 2018, la nivel preșcolar, alternativa Step by Step este aplicată în 38 de județe și
municipiul București, cuprinzând 600 de grupe din 178 de grădinițe. În învățământul
primar și gimnazial, alternativa Step by Step este aplicată în 613 clase din 154 de
școli din 35 de județe și municipiul București.
Centrul pentru Educație și Dezvoltare Profesională Step by Step se ocupă de educația
timpurie în România de peste 20 de ani, afiliind alternativei Step by Step 700 de clase
de învățământ primar, 700 de grupe de grădiniță și 3000 de învățători și educatori din
sistemul public de educație. Până în prezent, peste 500. 000 de copii au
absolvit această alternativă. Centrul pentru Educație și Dezvoltare Profesională Step
by Step operează în două centre private de excelență în educație o gradiniță (Bambi)
și o școală gimnazială (Step by Step). Tot ce se inovează în cele două centre merge
mai departe în sistem prin programele de dezvoltare profesională continuă ale acestor
centre, programe la care participă toți profesioniștii alternativei în fiecare an.

31

S, Marin, Formarea personalului didactic în alternativele educaționale, Note de curs, https//revistacil. files.
wordpress. com
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Rețeaua teritorială a alternativei educaționale Step by Step din România în anul 2019:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grădinița „Bambi”, București
Grădinița „Zâna florilor”, București
Grădinița nr. 209, București
Grădinița nr. 252, București
Grădinița nr. 274, București
Școala gimnazială „Ionel Teodoreanu”, București
Scoala gimnaziala „Step by Step”, București
Școala gimnazială „Orizont”, București
Școala gimnazială „Regina Maria”, București
Școala gimnazială nr. 189, București
Școala gimnazială nr. 5, București
Școala gimnazială nr. 55, București
Colegiul tehnic „Apulum” Alba Iulia
Gradinita cu program normal nr. 5 Cugir
Gradinita cu program prelungit Step by Step nr. 12 Alba Iulia
Liceul cu program sportiv Alba Iulia
Liceul tehnologic „Alexandru Domsa” Alba Iulia
Scoala gimnaziala „Silviu Carpinisianu” Sebes
Scoala gimnaziala Ssingidava” Cugir
Scoala gimnaziala „Toma Cocisiu” Blaj
Scoala gimnaziala „Vasile Goldis” Alba Iulia
Scoala gimnaziala nr. 3 Cugir
Grădinița pp „elefănțelul alfa” Arad
Grădinița pp nr. 14 Arad
Școala gimnazială „Aron Cotruș” Arad
Școala gimnazială „Caius Iacob” Arad
Școala gimnazială „Iosif Moldovan” Arad
Grădinița cu program prelungit „Aripi Deschise” Pitești
Grădinița cu program prelungit „Armonia” Pitești
Grădinița cu program prelungit „Castelul Fermecat” Pitești
Grădinița cu program prelungit „Căsuța Poveștilor” Pitești
Grădinița cu program prelungit „Dumbrava Minunată” Pitești
Grădinița cu program prelungit „Floare de Colț” Pitești
Grădinița cu program prelungit „Lumea Copiilor” Topoloveni
Grădinița cu program prelungit „Luminișul Pădurii” Pitești
Grădinița cu program prelungit „Primii Pași” Pitești
Școala gimnazială „I. L. Caragiale” Pitești
Școala gimnazială „Nanu Muscel” Câmpulung
Școala gimnazială „Theodor Aman” Câmpulung
Școala gimnazială nr. 1 Pitești
Grădinița cu program prelungit nr 12 Bacău
Școala gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău
Școala gimnazială „George Călinescu” Onești
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colegiul național „Mihai Eminescu” Oradea
Colegiul tehnic „Alexandru Roman” Aleșd
Grădinița cu program prelungit nr. 25 Oradea
Liceul greco-catolic „Iuliu Maniu” Oradea
Liceul ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea
Liceul teoretic „HorvathJanos” Marghita
Liceul teoretic „Nicolae Jiga”Tinca
Liceul teoretic „Petofi Sandor” Scueni
Școala gimnazială „Nicolae Popoviciu” Beiuș
Școala gimnazială „Szacsvay Imre” Oradea
Școala gimnazială „Zelk Zoltan” Valea lui Mihai
Colegiul național „Andrei Mureșanu” Bistrița
Colegiul național „Liviu Rebreanu” Bistrița
Grădinița cu program prelungit nr. 12 Bistrița
Liceul creștin „Logos” Bistrița
Școala gimnazială „Avram Iancu” Bistrița
Școala gimnazială „Lucian Blaga” Bistrița
Școala gimnazială „Stefan cel Mare” Bistrița
Școala gimnazială nr. 1 Bistrița
Școala gimnazială nr. 4 Bistrița
Gradinita cu program prelungit nr 19 Botosani
Gradinita cu program prelungit nr 22 Botosani
Gradinita cu program prelungit nr 23 Botosani
Liceul pedagogic „Nicolae Iorga” Botosani
Liceul tehnologic „Stefan cel Mare și Sfant” Vorona
Scoala gimnaziala „Alexandru Ioan Cuza” Dorohoi
Scoala gimnaziala „Grigore Antipa” Botosani
Scoala gimnaziala „Mihail Kogalniceanu” Dorohoi
Scoala gimnaziala nr 12 Botosani
Scoala gimnaziala nr. 7 Botosani
Grădinița cu program prelungit nr. 11 Braila
Grădinița cu program prelungit nr. 30 Braila
Grădinița cu program prelungit nr. 33 Braila
Grădinița cu program prelungit nr. 37 Braila
Grădinița cu program prelungit nr. 39 Braila
Grădinița cu program prelungit nr. 44 Braila
Grădinița cu program prelungit nr. 7 Braila
Colegiul național pedagogic „Spiru Haret” municipiul Buzău
Grădinița cu program prelungit „Cei Sapte Pitici” municipiul Buzău
Liceul teoretic Nnicolae Iorga” oraș Nehoiu
Școala gimnazială „George Emil Palade” municipiul Buzău
Școala gimnazială „Sfântul Apostol Andrei ” municipiul Buzău
Școala gimnazială „Vasile Cristoforeanu” municipiul Rîmnicu Sărat
Școala gimnazială nr. 11 municipiul Buzău
Gradinita cu program prelungit „Step by Step” Calarasi
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colegiul național „Mircea Eliade“ Reșița
Colegiul național „Traian Lalescu“ Reșița
Grădinița cu program prelungit „Dumbrava minunată“ Reșița
Grădinița cu program prelungit „Floarea soarelui“ Reșița
Grădinița cu program prelungit „Palatul fermecat“ Reșița
Liceul tehnologic „Clisura Dunării” Moldova Nouă
Liceul teoretic „Bathory Istvan” Cluj-Napoca
Liceul teoretic „Eugen Pora” Cluj-Napoca
Liceul teoretic „Kemény Zsigmond” Ggherla
Școala gimnazială nr. 1 Dej
Școala gimnazială nr. 1 Gherla
Colegiul național pedagogic ’Constantin Brătescu’ Constanța
Grădinița cu program normal de aplicație Constanța
Grădinița cu program normal Gârliciu
Grădinița cu program prelungit ’Amicii’ Constanța
Grădinița cu program prelungit ’Lumea copiilor’ Constanța
Grădinița cu program prelungit ’Mugurel’ Constanța
Grădinița cu program prelungit ’Tic-pitic’ Hârșova
Școala gimnazială ’Lucian Grigorescu’ Medgidia
Școala gimnazială nr. 12 ’B. P. Hașdeu’ Constanța
Școala gimnazială nr. 22 ’I. C. Brătianu’ Constanța
Colegiul național „Mihai Viteazul” Sfântu Gheorghe
Grădinița cu program prelungit Csipike” Sfântu Gheorghe
Grădinița cu program prelungit „Csipkerózsika” Târgu Secuiesc
Grădinița cu program prelungit „Hófehérke” Sfântu Gheorghe
Grădinița cu program prelungit „Manócska” Târgu Secuiesc
Grădinița cu program prelungit „Prichindel” Intorsura Buzăului
Grădinița cu program prelungit nr. 1 Covasna
Grădinița cu program prelungit nr. 3 Târgu Secuiesc
Școala gimnazială „Mihail Sadoveanu” Intorsura Buzăului
Școala gimnazială „Molnár Józsiás” Târgu Secuiesc
Școala gimnazială „Váradi József” Sfântu Gheorghe
Colegiul național ”Constantin Cantacuzino” Târgoviște
Grădinița ”Prichindel” Pucioasa
Grădinița cu program normal nr. 7 Târgoviște
Grădinița cu program prelungit ”Alexandrina Smionescu Ghica” Târgoviște
Grădinița cu program prelungit ”Dumbrava minunată” Fieni
Grădinița cu program prelungit ”Inocența” Găești
Grădinița cu program prelungit ”Raza de soare” Târgoviște
Grădinița cu program prelungit nr. 1 Târgoviște
Grădinița cu program prelungit nr. 13 Târgoviște
Grădinița cu program prelungit nr. 14 Târgoviște
Grădinița cu program prelungit nr. 15 Târgoviște
Grădinița cu program prelungit nr. 16 Târgoviște
Grădinița cu program prelungit nr. 2 Târgoviște
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Grădinița cu program prelungit nr. 3 Târgoviște
Școala gimnazială ”Diaconu Coresi” Fiieni
Școala gimnazială ”Mihai Viteazul” Pucioasa
Școala gimnazială ”Mihai Viteazul” Târgoviște
Școala gimnazială ”Pictor Nicolae Grigorescu” Titu
Școala gimnazială ”Prof. Paul Bănică” Târgoviște
Școala gimnazială ”Radu cel Mare” Găești
Școala gimnazială ”Tudor Vladimirescu” Târgoviște
Școala gimnazială nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino” Pucioasa
Colegiul national „Elena Cuza” Craiova
Colegiul national „Fratii Buzesti” Craiova
Gradinita cu program prelungit „Curcubeul copilariei” Craiova
Liceul teoretic „Henri Coanda” Craiova
Scoala gimnaziala „Elena Farago” Craiova
Scoala gimnaziala „Mihai Viteazul” Craiova
Gradinita cu program prelungit „Step by Step”, localitatea Galati
Scoala gimnaziala nr. 17, localitatea Galati
Scoala gimnaziala nr. 18, localitatea Galati
Scoala gimnaziala nr. 20, localitatea Galati
Scoala gimnaziala nr. 22, localitatea Galati
Scoala gimnaziala nr. 5, localitatea Galati
Gradinita cu program prelungit nr 1 Motru
Gradinita cu program prelungit nr. 8 Tirgu-Jiu
Grădinița „Aranyalma” Miercurea Ciuc
Grădinița „Cmbora” Miercurea Ciuc
Grădinița „Csillagszem” Gheorgheni
Grădinița „Csillagvár” Odorheiu Secuiesc
Grădinița „Eszterlánc” Odorheiu Secuiesc
Grădinița „Kipi-kopi” Odorheiu Secuiesc
Grădinița „Kis herceg” Miercurea Ciuc
Grădinița „Mesevár” Cristuru Secuiesc
Grădinița „Micimackó” Miercurea Ciuc
Grădinița „Napocska” Miercurea Ciuc
Liceul pedagogic „Benedek Elek” Odorheiu Secuiesc
Liceul tehnologic „Petőfi Sándor” Dănești
Liceul teoretic „Orbán Balázs” Cristuru Secuiesc
Școala gimnazială „Fogarasy Mihály” Gheorgheni
Școala gimnazială „Geo Bogza” Bălan
Școala gimnazială „József Attila” Miercurea Ciuc
Școala gimnazială „Liviu Rebreanu” Miercurea Ciuc
Școala gimnazială „Miron Cristea” Toplița
Școala gimnazială „Siklodi Iőrinc” Dtrău
Colegiul național „Iancu de Hunedoara”Hunedoara
Colegiul național pedagogic „Regina Maria” Deva
Grădinița cu program prelungit + normal nr 1 Petroșani
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Grădinița cu program prelungit nr. 2 Petroșani
Liceul tehnologic „Transilvania” Deva
Școala gimnazială „Andrei Saguna” Deva
Școala gimnazială „Doctor Aurel Vlad” Orăștie
Școala gimnazială „Ion Desideriu Sîrbu” Petrila
Școala gimnazială „Sigismund Toduță” Simeria
Scoala gimnaziala nr. 6 Hunedoara
Grădinița cu program prelungit „Junior” Slobozia
Grădinița cu program prelungit „Rază de soare” Urziceni
Grădinița cu program prelungit Piticot Slobozia
Liceul de arte „Ionel Perlea” Slobozia
Liceul pedagogic „Matei Basarab” Slobozia
Școala gimnazială „Alexandru Odobescu” Urziceni
Școala gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” Urziceni
Liceul tehnologic economic „Nicolae Iorga”, Pașcani
Școala gimnazială „Titu Maiorescu”, Iași
Gradinita cu program prelungit „Floare de colt” Baia Mare
Gradinita cu program prelungit „Ion Creanga” Baia Mare
Gradinita cu program prelungit „Mihai Eminescu” Baia Mare
Gradinita cu program prelungit „Otilia Cazimir” Baia Mare
Gradinita cu program prelungit nr. 27 Baia Mare
Gradinita cu program prelungit nr. 7 Sighetu Marmatiei
Gradinita cu program prelungit nr. 9 Baia Mare
Gradinita cu program prelungit nr. 34 Baia Mare
Gradinita cu program prelungit Step by Step Baia Mare
Liceul pedagogic „Regele Ferdinand” Sighetu Marmatiei
Scoala gimnaziala „George Cosbuc” Sighetu Marmatiei
Scoala gimnaziala „Nicolae Iorga” Baia Mare
Scoala gimnaziala nr. 10 Sighetu Marmatiei
Grădinița cu program prelungit nr. 19 Drobeta Turnu Severin
Grădinița cu program prelungit nr. 2 Drobeta Turnu Severin
Colegiul tehnologic „Spiru Haret”, municipiul Piatra-Neamț
Școala gimnazială „Nicu Albu”, municipiul Piatra-Neamț
Școala gimnazială nr. 5, municipiul Piatra-Neamț
Liceul teoretic „Ioniță Asan” Caracal
Liceul teoretic „Nicolae Titulescu” Slatina
Școala gimnazială „Nicolae Titulescu” Caracal
Grădinița Step by Step cu program prelungit și program normal „Licurici”,
municipiul Ploiești
Grădinița Step by Step cu program prelungit și program normal „Raza de soare”,
municipiul Ploiești
Școala gimnazială sanatorială Voila, municipiul Câmpina
Liceul reformat „Wesselenyi” Zalău
Școala gimnazială „Iuliu Maniu” Zalău
Grădinița cu program prelungit „Draga mea” Satu Mare
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Grădinița cu program prelungit „Castelul fermecat” Satu Mare
Grădinița cu program prelungit nr. 11 Satu Mare
Grădinița cu program prelungit nr. 2 Carei
Grădinița cu program prelungit nr. 5 Satu Mare
Grădinița cu program prelungit nr. 6 Satu Mare
Școala gimnazială „dr. Vasile Lucaciu” Satu Mare
Școala gimnazială „Lucian Blaga” Satu Mare
Școala gimnazială „Octavian Goga” Satu Mare
Scoala gimnaziala nr 4 Medias
Gradinita cu program prelungit „Micul print” Radauti
Scoala gimnaziala „Ion Irimescu” Falticeni
Scoala gimnaziala „Mihail Sadoveanu” Falticeni
Scoala gimnaziala „Regina Elisabeta” Radauti
Scoala gimnaziala nr. 1 Gura Humorului
Scoala gimnaziala nr. 2 Vatra Dornei
Școala gimnazială nr. 4 Turnu Măgurele
Gradinita cu program prelungit com. Sacalaz
Liceul tehnologic transporturi auto Timisoara
Liceul teoretic Bbartok Bela” Timisoara
Scoala gimnaziala nr. 19 „Avram Iancu” Timisoara
Scoala gimnaziala nr. 20 Timisoara
Scoala gimnaziala Sacalaz
Grădinița cu program prelungit nr. 3 Tulcea
Școala gimnazială „Constantin Găvenea” Tulcea
Școala gimnazială „Elena Doamna” Tulcea
Școala gimnazială „GheorgheBanea” Măcin
Școala gimnazială „Ion Luca Caragiale” Tulcea
Școala gimnazială Crișan
Școala gimnazială nr. 1 Măcin
Școala gimnazială Ostrov
Școala gimnazială Sarighiol de Deal
Școala gimnazială Valea Nucarilor
Școala profesională „Danubius” Tulcea
Gradinita cu program normal Nicolae Balcescu, mun. Dragasani
Gradinita cu program prelungit Ostroveni 3, mun. Rm. Valcea
Gradinita cu program prelungit Traian, mun. Rm. Valcea
Liceul sanitar „Antim Ivireanu”, mun. Rm. Valcea
Scoala gimnaziala Nicolae Balcescu, mun. Dragasani
Scoala gimnaziala nr. 13, mun. Rm. Valcea
Scoala gimnaziala Tudor Vladimirescu, mun. Dragasani
Școala gimnazială „Alexandra Nechita”, mun. Vaslui
Școala gimnazială „Constantin Parfene”, mun. Vaslui
Școala gimnazială „Episcop Iacov ntonovici”, mun. Bârlad
Școala gimnazială „Manolache Costache Epureanu”, mun. Bârlad
Școala gimnazială „Mihail Sadoveanu”, mun. Huși
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Colegiul national pedagogic „Spiru Haret” Focsani
Gradinita cu program prelungit nr. 17Ffocsani
Gradinita cu program prelungit nr. 23 Focsani
Scoala gimnaziala „Anghel Saligny” Focsani
Scoala gimnaziala nr. 3 Focsani
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6. Pedagogia curativă
În pedagogie a existat foarte mult timp convingerea că recuperarea copiilor cu cerințe
speciale este o sarcină exclusivă a specialiștilor, însă treptat s-a înțeles că profesorii
și membrii familiei pot contribui la recuperare, pot face parte din echipa terapeutică și
pot prelua sarcini ale acesteia, continuând actul recuperator acasă sau în cursul
activităților cotidiene. S-a crezut că în recuperare totul se rezumă la munca strict
specializată, dar s-a demonstrat că recuperarea este o artă în care cunoștințele,
devotamentul, pasiunea și răbdarea se împletesc strâns cu dragostea față de copil, cu
conservarea, stimularea și cultivarea legăturilor afective dintre terapeut, educator,
copilul cu deficiențe și familia sa. Scopul pedagogiei curative este acela de a le oferi
copiilor cu cerințe educative speciale posibilitatea de a se deschide și de a-și dezvolta
propriul potențial, de a le sprijini integrarea socială, de a-i ajuta să trăiască cu
demnitate. Programul său se bazează pe recunoașterea faptului că niciun om nu este
afectat în esența sa spirituală, iar deficiența, perturbarea sau întârzierea în dezvoltare
afectează doar corpul.
Pedagogia curativă întemeiată de Rudolf Steiner propune un alt mod de a educa, oferit
copiilor cu cerințe educaționale speciale, ale căror probleme de sănătate fizică și
psihică nu pot fi rezolvate prin forme de educație obișnuită. Sarcina pedagogiei
curative rezidă în însoțirea competentă a procesului de dezvoltare a copilului sau
adultului cu handicap, direcțiile de acțiune vizând nu atât diagnosticarea deficiențelor,
în spiritul defectologiei cât descoperirea resurselor latente, activarea și stimularea lor
cu mijloace adecvate.
Prima instituție de pedagogie curativă bazată pe antroposofie fondată de catre Rudolf
Steiner a fost creată în Germania, în anul 1924. În acea perioadă, pedagogii i-au cerut
lui Rudolf Steiner sprijinul pentru a putea ajuta copiii cu cerințe educaționale speciale.
Steiner a analizat această problemă și a elaborat un curs intitulat „Cursul de pedagogie
curativă" prin care a pus bazele pedagogiei curative cu orientare antropozofică.
Pedagogia curativă întemeiată de Rudolf Steiner este un alt mod de a educa oferit
copiilor cu cerințe educaționale speciale, ale căror probleme de sănătate fizică și
psihică nu pot fi rezolvate prin forme de educație obișnuită. Scopul pedagogiei curative
este acela de a oferi copiilor cu cerințe educative speciale posibilitatea de a se
deschide, de a-și dezvolta propriul potențial și capacitățile lor de gândire, de a sprijini
integrarea lor în comunitatea socială și de a-i ajuta să trăiască cu demnitate.
Prima instituție de pedagogie curativă a fost Institutul Lauenstein din Germania, acesta
datând din anul 1924. De atunci, numărul centrelor de pedagogie curativă a crescut,
ajungând să funcționeze în prezent în peste 40 de țări. În România, după anul 1990,
ca urmare a intensificării colaborării dintre reprezentanții sistemului românesc de
învățământ, grupuri interesate și organizații specializate din străinătate, au fost
înființate centre de pedagogie curativă în mai multe localități. Scopul funcționării
acestor centre este promovarea pedagogiei curative și a terapiei sociale de orientare
antroposofică într-o comunitate pedagogico-terapeutică în care persoanele cu
dizabilități grave, profunde sau asociate să fie ajutate să-și găsească propriile
posibilități de evoluție.
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În instituțiile de învățământ în care se practică pedagogia curativă se utilizează
cunoscuta sintagma a lui Steiner „copii cu nevoi de îngrijire sufletească”, ceea ce
relevă desfășurarea unor activități care vizează predominant latura afectivmotivațională a copilului, elementul sufletesc central în individualitatea fiecărui copil.
Curriculumul specific alternativei de pedagogie curativă este centrat pe stimularea
facultăților sufletești ale copilului: gândire, simțire, voință, emoții și sentimente din
dorința de a i se oferi o viață plină de sens și de opotunități. Treptat s-a înțeles că
profesorii și membrii familiei pot contribui și ei la recuperarea copiilor cu CES, alături
de specialiști. S-a demonstrat astfel că recuperarea este o artă în care cunoștințele,
răbdarea, devotamentul se împletesc cu dragostea față de copil, conservarea,
stimularea și cultivarea legăturilor afective dintre terapeut, educator, copilul deficient și
familia sa.
Scopul pedagogiei curative este acela de a le oferi copiilor cu CES posibilitatea de a
se deschide și de a-și dezvolta propriul potențial, de a sprijini integrarea socială, de ai ajuta să trăiască cu demnitate. Dacă lipsurile se arată la copil în plan corporal centrul
spiritual al copilului cu dizabilități este neatins în timp ce atitudinea lui modificată
provenind de la imperfecțiunea corporală nu se poate exterioriza decât incomplet.
Individul este considerat handicapat sau nu prin raportare la standardele, obiceiurile și
valorile stabile, specifice unui anumit mediu social.
Problema educării copiilor cu CES nu privește numai învățarea efectivă, dobândirea
de cunoștințe și formarea deprinderilor, ci mai ales devenirea și maturizarea persoanei.
De asemenea, este esențială integrarea copilului cu tulburări de dezvoltare într-o
structură socială adecvată, care să-i permită să-și găsească locul într-o comunitate
protectoare, plină de căldură. Comunitatea devine, așadar, câmpul de dezvoltare al
copilului. Aici trebuie să învețe bucuria de a trăi și să participe activ și conștinent la
viața socială. Copiii cu dizabilități au nevoie, în primul rând de îngrijire sufletească
pentru a atinge un nivel suficient de autonomie în gândire, simțire și voință, pentru a
face față cerințelor vieții sociale.
6. 1. Aspectele metodologice ale Pedagogiei curative
Pedagogia curativă se sprijină pe convingerea că dezvoltarea copiilor cu CES este
posibilă prin acordarea unei atenții deosebite programelor care combină fizioterapia și
psihoterapia cu educația specială, care să conducă la formarea de comportamente și
deprinderi dezirabile din perspectiva integrării socio-profesionale. Copilul este privit ca
o individualitate în devenire și este ajutat de adulți să-și găsească propriul drum în
viață. În abordarea psihopedagogică, terapeutică și de ocrotire se pleacă de la nevoile
individuale ale copilului. De aceea, sunt utilizate programe de intervenție
personalizată. Copiii cu dizabilități au mai mult nevoie față de alți copii să fie apreciați,
încurajați de cadrele didactice, de părinți, pentru a-și dezvolta încrederea în sine,
pentru a se realiza ca persoane. Parteneriatul dintre cadrele didactice, părinți,
terapeuți, autoritățile publice este esențial în pedagogia curativă. În alternativa
educațională de pedagogie curativă se aplică planuri-cadru și programe școlare
specifice, elaborate de Federația de Pedagogie curativă din România și avizate de
minister.
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Principalele caracteristici ale pedagogiei curative sunt:
Ritmul și voința
În pedagogia curativă, activitațile din timpul zilei, săptămânii și anului sunt structurate
ritmic. În școală, ziua debutează cu o discuție matinală și o parte ritmică urmată de
predarea pe epoci, care are loc pe parcursul primelor două ore de curs. Săptămâna
începe și se sfârșeste în mod festiv, fiind marcată de întalnirile cadrelor didactice care
pe langă alte teme, vor aborda și studii de caz.
Anul este structurat ritmic prin anotimpuri, cu sărbatorile care le corespund. Sărbatorile
creștine cum ar fi Paști, Sânziene, Sfantul Ion, Sfantul Ilie, Stanta Maria,
Crăciun/Bobotează, etc se sărbătoresc prin reprezentații artistice, piese de teatru, etc.
În cadrul acestora sunt reprezentate sub formă de imagini noțiuni precum iubire,
frumusețe, curaj etc, pentru a găsi acces și la sufletele copiilor cu posibilități de
percepere - întelegere limitate. Aceste reprezentări ritmice educă voința și reprezintă
un proces de lungă durată pe parcursul căruia familia și școala trebuie sa mențină o
permanentă colaborare.
Predarea în epoci
Ziua de școală începe, în fiecare dimineață cu așa zisa oră de bază sau epocă,
desfașurată pe parcursul a 2-4 săptămâni și cuprinde acele materii la care trebuie
accentuată cunoașterea și înțelegerea gandirea și reprezentarea. Astfel - ora de bază
- constituită din primele doua ore ale dimineții, va fi începută cu grijă prin așa numita
parte ritmică, ce ocupă ca timp primele douăzeci de minute. Cântecele la flaut, liră, cu
vocea, poeziile, pantomima exercițiile de ritm, exercițiile de vorbire în care copiilor le
este cultivată capacitatea de a rosti duc - sub forma de jocuri și mici acțiuni la o mai
bună percepție a corpului, la o cunoaștere a schemei corporale, la stimularea
exprimării, leaga colectivul clasei și îl pregătește pentru ora de predare. După aceasta,
din repetarea materiei predate în ziua dinainte se extrage esența astfel încat predarea
zilnică este de fapt o continuare a expunerii anterioare și învățătorul povestește plastic,
în imagini, luând în considerare temperamentele, tensionând și relaxând, făcandu-i pe
copii să se adâncească în cele povestite.
Dacă în cazul secvenței ritmice care deschide o zi de scoală există o alternanță între
activitațile individuale și cele de grup, în cazul predării pe epoci domină predarea
frontală. În ceea ce-i privește pe copiii care nu pot să scrie sau să deseneze,
pedagogul
curativ
preia
această
sarcină.
Ora se încheie cu o istorisire ce diferă în funcție de clasă (cls. I - basme, a-II-a legende
și fabule, a-III-a povestiri biblice, a-IV-a – mitologie romanească) ce dau caracter
întregului an școlar. 32
Cuvântul viu și lumea însuflețită
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Dr. M, Cuciureanu, Punti de trecere între invatamantul traditional și cel bazat pe metode pedagogice alternative
in sistemul romanesc de invatamant, MECTS și ISE, București 2011
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Cuvântul viu este atât de important, încât manualele sunt evitate în primii ani de școală
și în mare rnăsură și în clasele superioare. Firul roșu care merge de-a lungul unei epoci
de predare și care o face să fie un întreg ordonat, nu poate fi găsit în nici un manual,
acesta este prelucrat de învățător luând în considerare specificul clasei și efectul
educativ al fiecărei materii. Lipsa manualelor atrage după sine confecționarea propriilor
cărți, prin caiete de epocă în care stă strânsă esența unei perioade de predare. Textele
sunt dictate, de regulă de învățător sau prelucrate împreună în clasă, ilustrațele fiind
cu totul opera copiilor.
Activitățile artistice
Muzica, pictura, gimnastica, modelajul țin de domeniul artei, pedagogia curativă
alatură acestora încă două euritmia și desenul formelor.
Desenul formelor: Încă de mici copii sunt îndrumați și ajutați să deseneze folosindu-se
de o simplă linie care nu era altceva decât conturul obiectului sau al ființei pe care
doreau să o deseneze. În realitate, nu există nici un fel de contur, numai culori ce se
întâlnesc, suprafețe colorate ce se învecinează. În desenul formelor, linia este expresie
a unui joc interior de forțe care trezește la viață. Peste tot în lume există forme
geometrice: fulgii de nea, fagurele de miere, cochiliile melcilor, formele frunzelor, însă
a descoperi geometria în artă înseamnă o nemăsurată trăire a fericirii. Începutul este
făcut chiar din primul an de școală când desenul formelor precede scrisul. Cadrul
didactic vorbește cu copiii despre mâinile lor și despre cum poate omul să lucreze cu
mâinile sale, îi cheamă apoi la tablă, rând pe rând punându-i să facă o linie, un arc, un
cerc urmând ca apoi să le deseneze ceva pe tablă și elevii să-l imite, astfel din felul lor
de a desena se pot descoperi multe lucruri despre copii, cum ar fi natura interioară a
fiecărui copil și a temperamentului său. Desenul formelor este considerat o cale ce
poate fi urmată de toți cei care vor să-și dezvolte în mod conștient facultățile creatoare
care sunt în stare latentă în fiecare ființă umană.
Euritmia provine din greacă, de la eurhythmos ( eu - bine, rhythmos - ritm) și se referă
la ritmul regulat al inimii și urmarea acestuia în armonia sunetelor, liniilor și mișcărilor.
Practic prin euritmie se înțelege urmarea activităților într-un mod ritmic precum al inimii,
fără să lași gândirea să intervină în vreun fel în activitatea ta, fără să acționezi pe bază
de simțiri. Însă acestea nu se fac oricum ci prin dans. Euritmia presupune că orice
sunet, literă, linie are o mișcare aparte a corpului pe care creierul o percepe într-un
mod plăcut, fiind capabil să se activeze mai mult. Euritmia este considerată o artă, dar
și o practică pedagogică și se caracterizează prin reprezentarea vizuala (gestuală) a
vorbirii sau muzicii. Exercițiile euritmice sunt esențiale în dezvoltarea copilului ca
întreg. Ele își aduc contribuția atât în dezvoltarea fizică, cât și cognitivă, socială sau
emoțională. 33
Euritmia poate fi definită din trei perspective:
33
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Pedagogică: ușurința, amplitudinea și expresivitatea artistică a mișcărilor permite ca
euritmia să fie folosită în educație ca o gimnastică străbătută de elementul artistic și
dă astfel copilului posibilitatea de a fi activ cu întreaga sa ființă aflată în dezvoltare.
Aici, ea se orientează după fazele de dezvoltare ale copilului și are ca sarcină, în primul
rând, ca legătură cu limba și muzica să trezească și să cultive forțele artistice ale
copilului.
Terapeutică: prin mișcări euritmice transformate în scop terapeutic devin posibile
vindecări uimitoare, căci fiecare mișcare-sunet este o legătură cu procesele din
organele
interne.
Euritmia terapeutică se efectuează în colaborare cu medicul și este aplicată în
așezăminte terapeutice, cabinete medicale, școli cu clase ajutătoare sau pedagogie
curativă.
Artistică: euritmia este o artă, locul ei este pe scenă și în sufletul spectatorului. Ea
aduce în fața ochilor intervale, tonuri muzicale, sunete rostite printr-o curgătoare și
expresivă gestică a brațelor, a palmelor și a corpului, într-o unitate dinamică.
Dacă ne întrebăm care este rolul uritmiei în dezvoltarea copiilor, atunci trebuie să știm
că scopul acesteia este de a stimula și consolida capacitățile expresive ale copiilor prin
mișcare. Ea are rolul de a stimula imaginația, procesul gândirii și conceptualizarea
până în punctul în care acestea se pot manifestă prin forme de mișcare într-un spațiu
fizic. Exercițiile de euritmie la gradiniță sau școală au și rolul de a dezvolta
coordonarea, atenția și capacitatea de concentrare a copiilor. Acestea încep prin
mișcări simple, liniare și se complică treptat în forme și coreografii complexe, ajutând
copiii să învețe să se coordoneze cu acestea și să aibă răbdarea și concentarea
necesară pentru a le urmări și a le pune în practică. În gradiniță sau școli, copiii sunt
stimulați să transpună o poveste sau o poezie în gesturi și mișcări. Pe măsură ce cresc,
ei dobândesc abilitatea de a-și controla gesturile brațelor, formele de deplasare cu
pașii și reușesc să dea formă prin mișcarea brațelor și a picioarelor unor ritmuri, unor
sunete care cer gesturi specifice. Euritmia își aduce contribuția și în dezvoltarea
abilităților sociale ale copilului. Activitățile se fac în grup și ajută la îmbunătățirea relației
dintre copii, favorizând legarea prieteniilor, dar și cooperarea sau colaborarea dintre
ei. 34
În schimb euritmia terapeutică este metamorfoza euritmiei artistice. Accentul se pune
pe ființa sunetului și pe valoarea forțelor lui terapeutice. Se pare că euritmia ar putea
fi folosită cu succes în recuperarea copiilor cu ADHD. Terapia euritmica ajută și la
tratarea bolilor somatice, dar și a problemelor de dezvoltare, deficiențelor de învățare,
tulburărilor de somn sau a altor probleme de natură psihologică sau psihiatrică. Prin
transpunerea sunetelor vorbirii, a tonurilor și intervalelor muzicale în mișcare, euritmia
curativă armonizează și stimulează activitatea organelor interne și funcțiile psihice. Se
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dezvoltă totodată capacitatea de autopercepție și se impulsionează forțele de
autovindecare ale organismului.
Pictura este modalitatea ideală de evaluare a emoțiilor și de eliberare a tensiunii
interioare a copiilor cu nevoi speciale. Fiecare culoare transmite un mesaj, o stare de
spirit, o dispoziție. Această formă de terapie se concretizează într-o modalitate de a
cunoaște copiii, problemele lor, starea lor într-un anumit moment. Putem află multe
despre starea copilului dintr-un anumit moment prin modul în care își alege culorile
sau suprafața de desen. Pictură se poate realiza pe sticlă, faianță sau lemn.
La rândul sau, desenul este o metodă terapeutică care are rolul de a dezvolta
conștiința corporală a copilului cu nevoi speciale. Prin desen pot fi create noțiuni de
genul stânga-dreapta, sus-jos precum și conștiința propriului corp. Iată un exemplu: în
cazul în care dorim să creăm copilului conștiința existenței propriilor palme și a
diferenței stânga-dreapta, îi vom colora supafața palmei mâinii stângi cu o culoare, iar
suprafața palmei drepte cu o altă culoare și le vom imprimă pe o coală de hârtie. Între
timp, acest exercițiu poate fi folosit pentru a-l face pe copil conștient asupra creșterii și
dezvoltării propriului corp. Este bine că, periodic, lucrările copiilor să fie prezentate în
cadrul unor expoziții, fapt care creează copilului sentimentul că muncă sa este
apreciată.
Muzica este un limbaj primordial al omenirii, influența binefăcătoare a sa asupra
funcțiilor organismului uman în general și mai ales asupra psihicului a fost observată
din cele mai vechi timpuri, folosirea muzicii în scop terapeutic fiind tot atât de veche că
și medicina însăși. Muzica încurajează comunicarea și dezvoltă creativitatea.
Dansul este o formă artistică care pune în mișcare corpul ajutând la îndepărtarea
angoaselor și a temerilor. Persoanele cu dizabilități nu au un limbaj verbal adecvat
dezvoltat, dar dețin un limbaj al mișcărilor. Astfel, comunicarea nonverbală poate fi un
mod eficient de contact. Mișcarea împreună cu alții, în același ritm dezvoltă încrederea,
formarea relațiilor, conștientizarea propriei persoane și deschiderea spre
interacționare.
Spre exemplu, muzica este o formă de comunicare care are efecte liniștitoare pentru
copiii autiști. Deoarece copiii autiști sunt hipersensibili la stimuli externi, ei tind să aibă
o afinitate puternică pentru a ascultă muzică și pentru a cânta la instrumente muzicale.
Cercetările specialiștilor despre influențele muzicii asupra copiilor diagnosticați cu
autism au demonstrat beneficiile utilizării acestei terapii ca mijloc de sprijinire a
abilităților de vorbire și de menținere a unui contact vizual mai bun. Astfel, deși rostesc
foarte puține cuvinte sau nu vorbesc deloc, copiii autiști sunt receptivi la muzică și chiar
pot cânta. Scopul folosirii muzicii nu îl constituie cel de a obține performanțe, ci de a-i
învăța pe copii să comunice pentru că ei au aptitudini extraordinare pentru muzică. 35
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Copiii de vârstă preșcolară care participă la activitățile muzicale de grup, precum
diverse joculețe muzicale și interpretarea diferitelor cântece specifice vârstei lor vor fi
mult mai sociabili, deschiși, vor comunica mai bine și vor avea încredere în sine.
Pentru copiii de vârstă școlară, studierea unui instrument muzical sau cântatul
presupun dezvoltarea sentimentelor de mulțumire, stimulând în același timp acțiuni
complexe de coordonare a mișcărilor și concentrare susținută. Cântatul la pian, chitară
sau vioară, spre exemplu, contribuie la utilizarea unor zone din creier care nu sunt
folosite în mod normal, în activitățile de zi cu zi. Terapia prin artă este un mijloc de
comunicare și de evoluție dedicat copilului. Arta ca mijloc de construire a personalității
permite o conectare cu sine însuși și dezvoltă capacitatea de comunicare în relațiile
interumane și are ca rezultate exersarea capacităților de exprimare verbală și
nonverbală a sentimentelor, trăirilor, anxietăților, consolidarea respectului față de sine
și a încrederii în sine, antrenarea empatiei în relațiile cu ceilalți membrii ai grupului,
dezvoltarea unor strategii personale de rezolvare a problemelor și a conflictelor intra
și inter personale și eliberarea de tensiuni, anxietăți acumulate și stres. În instituțiile de
învățământ bazate pe pedagogie curativă se utilizează conceptul de copii cu nevoi de
îngrijire sufletească ceea ce relevă desfășurarea unor activități de învățământ,
predominant pe latura afectiv-motivațională.
În cadrul activităților de abilitate manuală, elevii cu nevoi speciale își dezvoltă spiritul
de observație și reprezintă pentru aceștia un mijloc de exprimare care le permite să
creeze în realitate ceea ce au văzut sau simțit. Ei își dezvoltă o mai bună coordonare
ochi-mână, își îmbunătățesc motricitatea dar contribuie și la formarea simțului estetic.
Materiale folosite în aceste activități sunt firele textile și materiale textile și ele au o
mare importanță terapeutică contribuind la dezvoltarea mobilității mâinilor și
dezvoltarea mușchilor încheieturii acestora, dar și la educarea răbdării. Prin coasere
se pot obține covorașe sau șervețele, iar prin lipire se pot obține pe planșe diverse
compoziții. În pedagogia curativă sunt evitate materialele sintetice, se folosesc firele
de lână sau bumbac. Hârtia, pe de altă parte este un material care se prelucrează ușor
prin decupare, îndoire sau mototolire solicitând mușchii degetelor. Se pot obține o
varietate foarte mare de obiecte din hârtie: colaje, măști, felicitări, ornamente, avioane,
moriști, bărcuțe, flori de toate formele și culorile. Materialele ca plastilină, ceară, aluatul
sau lutul sunt materiale folosite pentru a realiza diferite figurine ca animale, plante,
litere, cifre sau obiecte decorative.
Logopedia, respectiv vorbirea articulată este considerată că fiind în context evolutiv cu
dezvoltarea gândirii copilului. Modelarea vorbirii este, de asemenea o parte
componentă a formării cadrelor didactice și educatorilor din cadrul pedagogiei curative.
În cadrul secvențelor ritmice sunt prevăzute exerciții de vorbire cu întreaga clasă.
Astfel, timpul disponibil pentru exerciții individuale este relativ scurt. Aici ar putea fi
introdusă logopedia. Ea este realizată individual de către un logoped deși este greu să
se dezvolte aptitudini verbale la copiii care nu au atins nivelul necesar de înțelegere al
noțiunilor. 36
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spiruharet.

Atitudinea pedagogului curativ și ambientul
Întrucât pedagogii curativi acționează nemijlocit asupra copilului, ei trebuie să-și
însușească o serie de aptitudini cum ar fi: facultăți de cunoaștere extinse, întelegere
față de fenomenele anormale prezentate de copil, intuiție, interes, dăruire entuziasm
liniște lăuntrică și respect față de detaliu. Modul de comportare al cadrelor didactice
față de elevi este plin de respect, interes și cordialitate, în acest context fiind important
de remarcat faptul că învățătorul nu este in permanență persoana care îngăduie totul,
cu toleranță și înțelegere, el ridică adesea pretenții care acționează cu claritate și
fermitate asupra copiilor. Comportamentul elevilor unii față de alții este influențat de
modelul cadrului didactic. Sălile de clasă sunt primitoare, pereții sunt zugrăviți în culori
pastel ce diferă după vârsta copiilor, băncile sunt dispuse în mod adecvat pentru
predarea frontală. Alături de învățător, aproape pentru toți elevii a devenit un obicei de
a împodobi în mod corespunzător sălile de clasă sau masa anotimpurilor. Pe această
cale copiii fac cunoștință cu diversele anotimpuri și anumite stări lăuntrice sunt create
cu ajutorul unor voaluri colorate atârnate în colțurile clasei. Putem spune că
interacțiunile și climatul din sălile de clasă sunt pline de respect și sensibilitate. Dar
ceea ce caracterizează cel mai bine relația profesor-elev în instituțiile de pedagogie
curativă este capacitatea de empatie pe care cadrele didactice o cultivă față de copilul
ca ființă în devenire.
În concluzie, pedagogia curativă este un alt mod de a educa, oferit copiilor cu cerințe
educaționale speciale, ale căror problem de sănătate fizică și psihică nu pot fi rezolvate
prin forme de educație obișnuită. Pedagogia curativă este bazată pe:
•
•
•
•
•

ritmul omului și al naturii-activitățile din timpul zilei, săptămânii și anului sunt
structurate ritmic;
cuvântul viu-forța acestuia e atât de profundă și binefăcătoare încât manualele
sunt evitate, cel puțin în primii ani de școală;
activitățile artistice-sunt cele mai eficace pentru formarea unei atitudini pozitive
față de lumea înconjurătoare, modelând sufletele copiilor;
cunoașterea ființei copilului- dezvoltându-le armonios gândirea, simțirea și
voința;
atitudinea pedagogului curativ-capacitatea de emaptie față de copilul privit ca
ființă în devenire, bazată pe însușirea unor aptitudini: entuziasm, intuiție,
interes, liniște lăuntrică și dăruire. 37

Dizabilitatea poate fi considerată și ca o provocare, în sensul integrării în propria
biografie a unor experiențe individuale semnificative, atât pentru persoana cu
dizabilități cât și pentru cei care se află în relație directă cu aceasta. Fiecare copil are
un potențial educativ înnăscut care trebuie doar descoperit și activizat astfel că cel mai
important lucru este valoarea unui om, indiferent dacă el este normal sau are anumite
nevoi speciale. Rolul activităților în pedagogia curativă este acela de a crea premisele
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unei atitudini de implicare a părinților și profesorilor în viața acestor copii pentru a
învăța să trăiască cu ei și să-i iubească.
6. 2. Modalități de organizare și funcționare
Prin OMECTS nr. 5. 571/2011 s-a stabilit Regulamentului de organizare și funcționare
a învățământului preuniversitar alternativ și cadrul instituțional și juridic pentru
funcționarea, dezvoltarea și diversificarea inițiativelor de învățământ alternativ de stat
și particular care oferă educație curativă.
Școlile cu predare a pedagogiei curative funcționează în România că unități de
învățământ autorizate și fac parte din rețeaua națională de învățământ. Aceste unități
de învățământ promovează respectul pentru fiecare membru al unității de învățământ,
respectiv pentru copii și elevi, pentru personalul grădiniței și școlii didactic, nedidactic
și auxiliar dar și pentru părinți, promovând relații de colaborare între toți membrii
comunității, transparență în ceea ce privește modul de organizare, deciziile, intențiile,
rezultatele, perfecționarea continuă a personalului didactic și de conducere,
profesionalism și bineînțeles promovarea unei educații incluzive, a unui învățământ
pentru toți copiii. Unitățile de învățământ care predau alternativa curativă își propun o
politică de asigurare a egalității de șanse în educație și de sprijinire a tuturor copiilor și
elevilor, inclusiv a celor din grupuri sociale defavorizate și a celor cu cerințe.
Învățământul preuniversitar alternativ pedagogia curativă se integrează în sistemul
național de învățământ și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile
OMECTS nr. 5571/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 59 din Legea
Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale
Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
din România, ale Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului
preuniversitar alternativ și a ROFUIP avizat de Comisia Națională pentru Alternative
Educaționale (C. N. A. E. ) și aprobat de Ministerul Educației Naționale. Învățământul
preuniversitar alternativ pedagogia curativă se organizează în grupe, clase, structuri și
unități de învățământ alternativ, de stat sau particulare, conform art. 18 din OMECTS
nr. 5571/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Prin OMEN privind aprobarea planurilor-cadru pentru învățământul special preșcolar,
primar și gimnazial nr. 3622/2018 (Anexa nr. 5) s-au aprobat planurile-cadru pentru
învățământul special preșcolar, primar și gimnazial care se aplică începând cu anul
școlar 2018-2019 (Anexa nr. 6) iar Direcția Generală de Învățământ Secundar
Superior și Educație Permanentă, Direcția Generală de Educație Timpurie Învățământ
Primar și Gimnazial, Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul, Institutul
de Științe ale Educației, inspectoratele școlare județene, respectiv Inspectoratul Școlar
al Municipiului București și unitățile de învățământ sunt instituțiile abilitate să ducă la
îndeplinire prevederile cuprinse in aceste planuri cadru pentru învățământul special
preșcolar, primar și gimnazial.
Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
precizează că „statul asigura cetățenilor României drepturi egale de acces la toate
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nivelurile și formele de învățământ preuniversitar și superior, precum și la învățarea
pe tot parcursul vieții, fără nicio formă de discriminare”38
Învățământul special, parte a sistemului național de învățământ, utilizează documente
și instrumente specifice (planuri de învățământ, programe școlare, programe de
intervenție psihopedagogică, manuale) adaptate tipului de dizabilitate și la nivelul de
severitate al acesteia. Dizabilitatea cuprinde limitări semnificative atât ale funcționarii
cognitive, cât și ale comportamentului adaptativ exprimat prin abilitățile conceptuale,
sociale și practice. Nivelul de severitate se stabilește în funcție de abilitatea
funcțională, nu pe baza coeficientului intelectual sau a funcționarii adaptative în
comparație cu normele aceluiași grup de vârstă și este necesar să fie evaluat în 3
domenii:
•
•
•

deficite conceptuale: limbaj, citit, scris, matematică, raționament, cunoștințe și
memorie, planificare, gândire abstractă, confirmate atât prin intermediul
evaluării clinice, cât și prin testarea standardizată a inteligenței;
deficite sociale: deprinderi de comunicare interpersonală, prietenie, judecată
socială, empatie;
deficite practice: îngrijire personală, organizarea activităților școlare și de
muncă, managementul banilor, responsabilitățile locului de muncă.

Nivelul de severitate pentru fiecare domeniu se bazează pe nivelul de suport cerut:
ușor, moderat, sever și profund. Conform clasificării internaționale a funcționarii,
dizabilității și sănătății, „dizabilitatea este rezultatul sau efectul unor relații complexe
dintre starea de sănătate a individului, factorii personali și factorii externi care
reprezintă circumstanțele de viață ale acestui individ. Datorită acestei relații, impactul
diverselor medii asupra aceluiași individ, cu o stare de sănătate dată, poate fi extrem
de diferit“. Din această perspectiva toți copiii și elevii trebuie să aibă acces la un
curriculum care să faciliteze dezvoltarea cognitivă, socioemoționala și a
comportamentelor adaptative.
MEN a elaborat planuri-cadru aferente învățământului special care se aplică în unitățile
de învățământ special și la grupele/clasele speciale integrate în învățământul de masă.
Planurile-cadru de învățământ pentru învățământul special cuprind:
•

•

38

trunchiul comun, care reprezintă numărul de ore care trebuie parcurse în mod
obligatoriu de către toți elevii cuprinși într-un anumit program de educație, la
nivelul fiecărei discipline de studiu, acest număr de ore asigura egalitatea
șanselor la educație;
curriculumul la decizia școlii, care reprezintă oferta educațională propusă de
școală, în concordanță cu nevoile și interesele de învățare ale elevilor, specificul
școlii, nevoile și tradițiile comunității locale. La nivelul planurilor-cadru de
învățământ, curriculumul la decizia școlii se exprimă prin numărul de ore alocate
școlii pentru construirea propriului proiect curricular. Stabilirea CDS se
realizează, în mod descentralizat, de către fiecare unitate de învățământ și se
decide în fiecare an școlar, pentru anul școlar următor. CDS este rezultatul unui
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•

proces real și transparent de consultare și negociere cu elevii și părinții
acestora, cu alți actori de la nivelul comunității și valorifica oportunități și nevoi
specifice;
terapiile educaționale și activitățile specifice tipurilor de dizabilitate și nivelelor
de severitate ale acestora, grupate în două arii curriculare terapii specifice și de
compensare și terapie educațională complexă și integrată.

Reperul fundamental de construcție a planurilor-cadru pentru învățământul special
primar și gimnazial a constat în stabilirea unui nivel optim de funcționare cognitivă,
socioemoționala și a comportamentelor adaptative, în raport cu potențialul
psihoindividual și cu nivelul de severitate al dizabilității. Planurile-cadru pentru
învățământul special sunt un răspuns la nevoile educaționale ale copiilor/elevilor și
tinerilor cu dizabilități, facilitându-le acestora dezvoltarea biopsihosociala, în vederea
unei cât mai bune integrări sociale și a unei inserții socio-profesionale viabile, care să
le asigure o viață autonomă și demnă. Aceste planuri se bazează pe fundamentul
teoretic potrivit căruia profilul de competențe al elevilor cu dizabilități este unic, oferind
un cadru de referință pentru atingerea scopurilor educaționale și de reabilitare. Profilul
de competențe și graficul dezvoltării comportamentelor adaptative conceptuale,
sociale și practice, reprezintă fundamentul planurilor educaționale și de intervenție
personalizată și a programelor de sprijin și de recuperare corectiv-compensatorie.
Planul-cadru de învățământ pentru învățământul special preșcolar care școlarizează
elevi cu dizabilități intelectuale moderate, grave, severe și/sau asociate, pedagogie
curativă ca alternativă educațională, se aplică de către toate unitățile de învățământ
special, la grupele/clasele alcătuite din aceste categorii de elevi, precum și de către
școlile de masă care școlarizează grupe/clase cu acest specific și aplică metodele
alternativei educaționale de pedagogie curativă, conform OMEN 3622/2018.
Conform acestui plan, în unitățile cu predare a alternativei curative, predarea
disciplinelor de bază se face modular în etape de 2-4 săptămâni organizate într-un
curs de bază de 90 minute, plasat la începutul activității zilnice. Disciplinele cuprinse
în ariile curriculare: Arte, Educație fizică și sport, Tehnologii sunt realizate după cursul
de bază, nefiind predate modular. O catedră de educație specială cuprinde disciplinele
prevăzute la clasa respectivă, fără a depăși norma didactică stabilită conform legislației
în vigoare. Aceste catedre pot fi ocupate de absolvenți ai unei instituții de învățământ
superior cu specializarea de psihopedagogie specială, pedagogie sau psihologie cu
studii de lungă durată sau absolvenți ai unei instituții de învățământ superior de scurtă
și de lungă durată care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 68 din Legea 84/1995,
precum și cele prevăzute la alin. 2 art. 7 din Legea 128/1997.
Orele de euritmie sunt predate de absolvenți ai unui studiu de minim patru ani în Artă
euritmiei, urmat la o instituție recunoscută de Universitatea pentru Științe de la
Goetheanum, Dornach Elveția. Aceste ore se desfășoară cu un corepetitor. Efectivele
de elevi din grupe/clase, precum și normarea posturilor se fac în conformitate cu
legislația în vigoare.
Disciplinele opționale se stabilesc de către conducerea școlii, la recomandarea
profesorului diriginte, în funcție de tipul, de gradul și de asocierea deficiențelor elevilor,
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luând în considerare recomandările Comisiei interne de evaluare și opțiunile părinților
acestora. Numărul maxim de ore alocate disciplinelor opționale din aceeași arie
curriculară nu poate fi mai mare de 2 ore. Copiii, elevii sau tinerii care nu pot desfășura
activitatea specifică unei ore de educație fizică, vor desfășura, în timpul alocat
acesteia, activități de euritmie.
Pentru disciplinele din aria curriculară Terapii specifice și de compensare, repartizarea
elevilor precum și numărul de ore alocat fiecărui elev se face în funcție de tipul, gradul
și asocierea deficiențelor. Comisia Internă de Evaluare Continuă stabilește
diagnosticul psihointelectual al fiecărui elev, urmând ca profesorul de specialitate săși stabilească activitățile și modalitățile de realizare a acestora. Activitățile de terapie
se desfășoară în cabinete special amenajate, individual sau cu un grup de 2-3 elevi.
Pentru disciplinele din cadrul ariei curriculare Terapii specifice și de compensare se
încadrează numai absolvenți ai unei instituții de învățământ superior, cu specializarea:
psihopedagogie specială, pedagogie, psihologie sau pedagogie socială, studii de
lungă durată. Proiectarea didactică, la disciplina Psihodiagnoză, consiliere, terapie și
programe de intervenție se realizează pentru fiecare elev care participă la procesul de
reabilitare și de compensare prin programe de intervenție personalizată. 39
Planul cadru de învățământ pentru învățământul special primar și gimnazial, dizabilități
intelectuale grave, severe și/sau asociate, alternativă educațională- pedagogie
curativă, conform OMEN 3622/2018 se aplică în toate unitățile de învățământ special
care organizează învățământ primar și gimnazial, pentru dizabilități intelectuale
severe, grave, asociate în alternativă educațională curativă.
În alternativă educațională de pedagogie curativă este luat mereu în considerare faptul
că un cadru didactic va reuni în predare disciplinele de învățământ, astfel încât
copilul/elevul să nu considere lumea ca fiind scindată în diverse domenii ale
cunoașterii, ci să o resimtă ca pe un context unitar, întreg, ordonat.
Cadrele didactice care predau la clasele din alternativă educațională Pedagogie
curativă necesită obligatoriu aviz de funcționare eliberat de Federația de Pedagogie
Curativă din România, care atestă parcurgerea modulului de formare în specificul
alternativei.
Efectivele de elevi din grupe/clase, precum și normarea posturilor se fac în
conformitate cu legislația în vigoare. Disciplinele opționale se stabilesc de către
conducerea Centrului de Pedagogie Curativă cu personalitate juridică sau de către
Comisia de profesori avizați de Federația de Pedagogie Curativă - în cazul
claselor/grupelor de pedagogie curativă integrate în alte unități de învățământ, la
recomandarea profesorului diriginte, în funcție de tipul, de gradul și de asocierea
deficiențelor elevilor, luând în considerare și opțiunile părinților acestora.
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Disciplină Tehnologii informatice asistive și de acces presupune desfășurarea de
activități care vizează utilizarea unor programe informatice specifice, în scopul
accesibilizării informațiilor, utilizării operaționale a acestora în diverse contexte și
adaptării comunicării receptive și expresive. Elevii care nu pot desfășura activitatea
specifică unei ore de educație fizică și activități sportive vor desfășura, în timpul alocat
acesteia, activități de kinetoterapie. Activitățile de euritmie se desfășoară de către
profesorul de euritmie, cu întreagă grupa de elevi sau individual.
Disciplinele din cadrul ariei curriculare Terapii specifice și de compensare se
realizează de către profesorul psihopedagog (care este absolvent al unei instituții de
învățământ superior, cu specializarea:psihopedagogie specială, pedagogie, psihologie
sau pedagogie socială, în conformitate cu legislația în vigoare).
Comisia internă de evaluare continuă poate hotărî ca unii elevi să desfășoare anumite
activități specifice de recuperare și compensare, în funcție de gradul și de tipul
deficienței. Repartizarea elevilor, precum și numărul de ore de terapii alocat fiecărui
elev se realizează în funcție de particularitățile de dezvoltare ale acestora. Comisia
internă de evaluare continuă realizează o evaluare complexă (fizică, psihologică,
intelectuală și socială), urmând ca profesorul psihopedagog să își organizeze
activitățile și modalitățile de realizare a acestora. Activitățile de terapie se desfășoară
în cabinete special amenajate, individual sau cu un grup de 2-3 elevi.
Activitățile de evaluare și consiliere psihopedagogică, psihodiagnoza se realizează
individual, cu fiecare elev care participa la procesul de reabilitare și de compensare
prin programe de intervenție personalizată realizate după specificul alternativei de
pedagogie curativă (tehnici terapeutice umaniste, existențiale, de psihoterapie
pozitivă). La clasele în care dizabilitățile intelectuale severe, grave sunt asociate cu
deficiențe locomotorii se vor normă câte 4 ore de Kinetoterapie pe clasa, cu încadrarea
în numărul total de ore pe aria curriculară.
6. 3. Programa școlară, curriculum-ul, beneficii
Activitățile din aria curriculară Terapie educațională complexă și integrată, se
normează astfel: un post de învățător-educator sau de profesoreducator cu normă de
20 de ore pentru fiecare clasa. Activitățile propuse sunt realizate de către învățătoruleducator sau de către profesorul-educator cu toți elevii din clasa, în completarea
programului de predare-învățare-evaluare. Centrul de Pedagogie Curativă poate
decide că unele activități ale profesorului de psihopedagogie specială să se
desfășoare în parteneriat cu profesorul psihopedagog de la clasa (în cadrul ariilor
curriculare Om și societate, Arte, Tehnologii, Educație fizică, sport și sănătate), cu
condiția respectării programului zilnic de reabilitare, compensare, integrare a elevului.
Curriculumul propus oferă posibilitatea cadrului didactic să respecte ritmurile elevilor
cu dizabilități intelectuale severe, profunde și/sau asociate și să aleagă activitățile
accesibile în funcție de potențialul acestora. Astfel, unele competențe specifice nu se
pot realiza la anumite nivele de dezvoltare propuse în curriculum, dând posibilitatea
de a fi reluate la un alt nivel sau la o altă disciplină. Nivelele de dezvoltare propuse
sunt constituite pe baza ciclurilor curriculare, care grupează mai mulți ani de studiu,
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uneori chiar cicluri școlare diferite, care au în comun realizarea unor finalități
educaționale corelate cu dezvoltarea elevilor. Ele se suprapun pe structura sistemului
de învățământ, având că finalitate focalizarea obiectivului major al fiecărei etape
școlare, determinând reglări ale sistemului prin modificări curriculare ale procesului.
Astfel:
•

•
•

Nivelul IV de dezvoltare cuprinde clasa pregătitoare și clasele I și II, vizând
nivelul de introducere, inițiere și familiarizare cu sistemul educațional formal.
Este importantă această perioadă pentru că elevul este învățat să se joace, să
citească, să scrie, să vorbească, să se ocupe de propria ținută, să se comporte,
să relaționeze cu ceilalți și să se integreze în mediul din care face parte;
Nivelul V de dezvoltare cuprinde clasele III-VI, vizând nivelul de formare și
învățare;
Nivelul VI de dezvoltare cuprinde clasele VII-X, vizând nivelul de finalizare,
consolidare a învățării, declanșarea elementelor de pregătire vocațională și a
deprinderilor pentru viață independența;

Aceste precizări sunt parte integrantă a planului-cadru de învățământ și sunt valabile
pentru clasele din învățământul special care școlarizează elevi cu dizabilități
intelectuale severe, profunde și/sau asociate în alternativă educațională Pedagogie
curativă. 40
Curriculum cuprinde ansamblul documentelor școlare format din Planul cadru pentru
învățământul special, programe școlare adaptate învățământului special, manuale,
auxiliare curriculare (ghiduri, suporturi educaționale). Ciclurile curriculare sunt:
•
•
•
•

Clasele I-IV, învățământ primar;
Clasele V-VIII, învățământ gimnazial;
Clasele IX-X, pregătire preprofesională;
Clasele III-VIII, pedagogie curativă.

Structura curriculumului:
Curriculumul nucleu, conține 7 arii curriculare obligatorii:
•
•
•
•
•
•
•

limbă și comunicare;
matematică și științe ale naturii;
om și societate;
arte;
educație fizică și sport;
tehnologii și activități practice;
consiliere și orientare.
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În afara acestora curriculumul mai cuprinde pentru școlile speciale încă alte 3 arii
curriculare specifice:
•
•
•

terapii specifice de compensare;
psihodiagnoză, consiliere, orientare școlară;
terapie educațională complexă și integrată;

Curriculumul la decizia școlii, cuprinde discipline opționale și este elaborat de școală
în funcție de resursele umane și materiale ale unității, interesele elevilor, situațiile
specifice școlii și necesitățile comunității locale.
Planul-cadru de învățământ pentru alternativă educațională cutrativa se aplică în toate
unitățile de învățământ special care organizează învățământ preșcolar în alternativă
educațională pedagogie curativă, cu program normal, prelungit sau săptămânal. În
organizarea și desfășurarea activităților de la nivelul fiecărui domeniu se ține cont de
particularitățile de vârstă, de dezvoltarea individuală și de specificul grupului, durata
unei activități fiind de 15-30 de minute. Activitățile din toate domeniile se realizează de
educatoare/profesor pentru învățământul preprimar (un post/grupa-program normal, 2
posturi/grupa-program prelungit), respectând rutinele și specificul alternativei
educaționale.
Activitățile de terapii specifice și de compensare se realizează de către profesorul
psihopedagog și profesorul kinetoterapeut iar activitățile din categoria Kinetoterapie se
vor realiza individual sau în grup, cu o durata de minimum 15 minute-maximum 45 de
minute în funcție de particularitățile de vârstă, de dezvoltarea individuală și de
specificul grupului. La recomandarea Comisiei interne de evaluare continuă se vor
norma 4 ore/săptămâna/grupa, cu încadrarea în numărul total de ore pe aria
curriculară. Activitățile de euritmie se vor realiza individual de catre profesorul de
euritmie. Activitățile din categoria Terapii și programe de intervenție se vor realiza
individual sau în grup, cu o durata de minimum 15 minute-maximum 45 de minute în
funcție de particularitățile de vârstă, de dezvoltarea individuală și specificul grupului:
•
•
•
•

terapia tulburărilor de limbaj;
educație perceptiv-vizuală, orientare, mobilitate, tehnici alternative de
comunicare;
educație
perceptiv-auditivă,
labiolectură,
tehnică
vorbirii-audiologie
educațională, kirofonetica;
terapii artistice: euritmie curativă, pictură, muzică, dinamică formelor prin desen,
artă dramatică.

6. 4. Specificitatea alternativei educaționale pedagogia curativă în raport cu
învățământul tradițional și în raport cu celelalte alternative educaționale
Finalitatea pedagogiei curative este integrarea socială. Educarea copiilor cu nevoi
speciale din Centrele de Pedagogie Curativă este continuată în Centrele de Terapie
Socială pentru adulți. Baza terapiei sociale este viața socială, culturală și munca în
comunitate. Munca este înțeleasă nu atât ca mijloc al individului de a-și câștiga
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existența, ci ca mijloc de a răspunde nevoilor altora și ca posibilitate de a se face util.
Aici se trăiește și se muncește fără ca demnitatea umană să fie afectată.
Părinții care se adresează Centrelor de Pedagogie Curativă nutresc speranța că acești
copii și tineri, care au nevoie de îngrijire sufletească, sunt tratați cu același respect ca
și ceilalți copii. Treptat, ei capătă încredere că se poate pune în valoare unicitatea
fiecărui copil și potențialul său ascuns. Elaborarea și desfășurarea activităților
programate în orar se bazează pe principiul flexibilității. Se evită teoretizarea excesivă,
fiind utilizate metode interactive bazate pe principiul învățării prin acțiune.
Materialele didactice și mijloacele de învățământ sunt adaptate tipului și gradului
deficienței. Strategiile didactice utilizate sunt sugerate de pedagogia lui Rudolf Steiner,
de multe ori adaptate și completate cu strategii actualizate din pedagogia generală
românească. Activitatea individuală este predominantă, uneori se lucrează pe grupe
sau frontal. Pe lângă abilitățile de exprimare, de comunicare, unii dintre acești copii pot
dobândi și deprinderi de citire și scriere, adaptându-se astfel mai ușor la cerințele vieții
cotidiene.
Deoarece în școlile, clasele și grupele speciale elevii cu deficiențe severe, profunde
sau asociate își însușesc mult mai greu și într-un timp mult mai îndelungat deprinderile
de comunicare, citire și scriere, apare necesară elaborarea unei programe școlare care
să se adapteze la cerințele și particularitățile psihofizice și individuale ale acestora.
E firesc ca elementele cognitive să nu constituie finalități prioritare ale activității elevului
cu deficiență severă, profundă sau asociată. Ca urmare se insistă pe componentele
afective și de socializare, realizate mai ales prin activitățile de terapie educațională
complexă și integrată. Diferențierea și individualizarea predării-învățării are la bază și
principiul accesibilității cunoștințelor și deprinderilor.
Acesta se realizează prin selecționarea și gradarea informațiilor științifice și a
exercițiilor care conduc la formarea unor deprinderi. Prin efort gradat, cu ajutorul și sub
îndrumarea cadrului didactic cunoștințele și deprinderile stabilite a fi dobândite prin
obiective operaționale devin accesibile pentru elevii clasei respective dacă li se
activează potențialul intelectual real. Educația este unul dintre drepturile fundamentale
ale copilului, dându-i posibilitatea de a-și extinde aria de cunoștințe și de înțelegere. 41
6. 5. Resurse umane, materiale și financiare
Cadrele didactice care predau la clasele din alternativa educațională de pedagogie
curativă necesită aviz de funcționare eliberat de Federația de Pedagogie Curativă din
România care atestă parcurgerea modulului de formare în specificul alternativei.
Resursele umane sunt:
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Dr. M, Cuciureanu, Punti de trecere între invatamantul traditional și cel bazat pe metode pedagogice alternative
in sistemul romanesc de invatamant, MECTS și ISE, București 2011
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•
•
•
•

cadre didactice: specialiști în domeniul psihopedagogie specială, specialiști în
domeniul psihologie;
alte specialități: pediatru, asistent medical, kinetoterapeut;
comitet de părinți;
voluntari.

Resursele materiale sunt:
•
•
•
•
•
•
•
•

săli de clasă;
cabinet psihologic;
cabinete de terapia tulburărilor de limbaj;
cameră de stimulare senzorială;
cabinet de kinetoterapie;
cabinet medical;
sala de sport;
sala de mese.

Resursele financiare sunt:
•
•
•

fonduri provenite de la ISJ;
fonduri provenite de la bugetele locale;
donații, sponsorizări și parteneriate.

6. 6. Modalități de formare/dezvoltare a personalului didactic
Formarea personalului didactic în alternativa educațională pedagogia curativa
se realizează în conformitate cu propria metodologie aprobată de Consiliul Director al
Federației de Pedagogie Curativă din România, sistemul de formare a cadrelor
didactice, fie că este inițială sau continuă fiind foarte asemănătoare ca tipuri de
activități și mod de organizare cu celelalte alternative. Formarea specifică în alternativa
educațională de pedagogie curativă se realizează prin module/stagii/cursuri de
formare organizate de către sau in colaborare cu Federația de Pedagogie Curativă din
România sau cu alte instituți agreate de către aceasta.
Formarea continuă a cadrelor didactice care iși desfășoară activitatea la
clasele/grupele de pedagogie curativă se realizează prin participarea la cursuri de
formare in specificul specializării, comisii metodice, schimburi de experiență,
conferințe, simpozioane, sesiuni de comunicări, consfătuiri, grade didactice, sau alte
activități finalizate cu certificate/adeverințe privind competențele, numărul de ore și
creditele profesionale.
Cadrele didactice interesate să-și desfășoare activitatea la clasele/grupele/centrele
care școlarizează copii/elevi după principiile pedagogiei curative, pot alege să fie
atestate de către Federația de Pedagogie Curativă din România pentru a lucra în
structuri de învățământ în această alternativă. Această atestare este obligatorie. În
acord cu actele stipulate în cadrul general, Federația de Pedagogie Curativă din
România este singura organizație în măsură să acorde și să retragă avize de
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funcționare în alternativa educațională de pedagogie curativă pentru cadre didactice.
Avizul poate fi obținut de către orice cadru didactic calificat (conform Legii Educației
Naționale nr. 1/2011 și a Centralizatorului în vigoare), care a finalizat cursuri de
formare și stagii de pregătire practică organizate/agreate de Federația de Pedagogie
Curativă din România.
La concursul pentru ocuparea unui post didactic în învățământ se aplică prevederile
metodologice cu privire la încadrarea personalului didactic în rețeaua de învățământ
din România. În eventualitatea în care vor fi încadrate pe posturi didactice persoane
care nu au aviz de funcționare în alternativa educațională de pedagogie curativă (prin
scoaterea la concurs a unui număr mai mare de posturi decât candidați cu aviz),
persoanele încadrate pe posturi au obligația să obțină avizul temporar de funcționare
în alternativă în anul școlar respectiv.
Federația de Pedagogie Curativă din România poate de asemenea aviza persoane
care trăiesc în România și care au finalizat module de pedagogie curativă (teoretice și
practice) echivalente cu cele organizate de Federația de Pedagogie Curativă din
România în alte instituții de pedagogie curativă din lume, cu condiția să îndeplinească
prevederile legale.
Formarea continuă a personalului didactic pentru activitățile de pedagogie curativă se
realizează de către Federația de Pedagogie Curativă din România prin cursuri de
formare continuă organizate în colaborare cu Casa Corpului Didactic și cu alți parteneri
din țară și din străinătate. În pregătirea profesională este importantă formarea unei
anumite atitudini a pedagogului curativ față de copilul cu nevoi speciale. Pe primul loc
se află sarcina de a consolida încrederea în viață a copilului. Din colectivitatea în care
este educat, copilul trebuie să învețe bucuria de a trăi și participarea activă și
conștientă la viața socială. Ambianța socială în relația fiecărui pedagog curativ cu
copilul, găsirea unui limbaj care poate ajunge până la sufletul copilului și elementul
religios sunt importante.
6. 7. Unitățile de învățământ din România care utilizează pedagogia Pedagogia
curativă ca alternativă educațională42
1. Centrul de pedagogie curativa Simeria, office@cpcsimeria. ro,
cpcsimeria@gmail. com, Localitatea Simeria Veche, nr. 33A, Jud. Hunedoara,
tel 0254 261053;
2. Centrul pilot de pedagogie curativă și terapie socială Corabia, Strada Corabia
nr. 57-59, sector 2, București, corabia_ro1@yahoo. com;
3. Scoala Gimnaziala Speciala nr. 2, Str Popa Petre nr 31, sector 2, București;
scoalaspeciala2@gmail. com, telefon 021 211 12 57.
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7. Pedagogie prin alternativa Planul Jena
Întemeietorul pedagogiei Planul Jena este Peter Petersen (1884-1952), una dintre
figurile proeminente ale educației noi care funcționează și astăzi și care a cunoscut o
dezvoltare remarcabilă după anul 1989. Această formă de învățământul organizată
după Planul Jena, există și în România la nivel de grădiniță.
Peter Petersen a studiat la Universitatea din Leiptzig, apoi la Copenhaga-Universitatea
Jena și a fost preocupat de filosofie, religie și istoria culturii. A lucrat ca profesor în
învățământul secundar aproximativ 11 ani, timp în care a predat filosofie, istorie, limba
engleză, ebraică și religie. Și-a obținut doctoratul în filosofie cu lucrarea „Problematica
dezvoltării filosofiei lui Wundt- o contribuție la metoda istoriei culturii”. În anul 1923 a
fost propus de Universitatea din Jena pentru a prelua conducerea Institutului
Pedagogic, precum și școală experimentală aparținătoare acestui institut iar în anul
1924 a transformă Școala experimentală în Comunitatea bazată pe muncă și viață. Cu
ocazia Congresului „Educației Noi” de la Locarno, din 1927, Peter Petersen și-a expus
experimentul său școlar și din acel moment a reușit să impună la nivel internațional
conceptul de educație Planul Jena. La scurt timp după acest congres a publicat
lucrarea Planul Jena al unei școli complementare, generale și libere după principiile
noii educații. P. Petersen a efectuat călătorii de studiu în Europa, America de Nord,
America de Sud, unde și-a popularizat ideile sale pedagogice.
Peter Petersen, întemeietorul Planului Jena, considera că în procesul de învățare
trebuie să se pornească de la educația naturală, de la însușirea liberă a culturii, de la
imitarea unor situații din viața reală și că acestea trebuie să îmbine învățarea naturală
cu cea a lecțiilor, situație în care societatea, comunitatea sau grupul pot avea un efect
formativ asupra copiilor. Cadrul firesc în care se poate desfășura acest proces este
comunitatea școlară, în care cei implicați în procesul de învățământ se pot autodefini
în raport cu colectivitatea.
Învățământul propriu-zis nu va ocupa în colectivitate decât un rol secundar, iar scopul
ultim al acestui proces nu este acela de a forma ci acela de a umaniza, de a educa
prin intermediul comunității școlare.
Fundamentul alternativei educaționale Plan Jena pornește de la următoarele
caracteristici:
•
•
•
•

școala este elementarǎ, generalǎ și liberǎ, ea fiind deschisǎ copiilor de ambele
sexe;
școala este o școalǎ a comunitǎții;
comunitatea are un conținut spiritual și un dinamism liber al structurii interne,
de aceea Petersen a promovat ideea unei o școali a comunitǎții, în locul uneia
a societǎții;
comunitatea este cea în cadrul cǎreia elevii se pot manifesta ca ființe sociale și
prin aceasta formă de educație ei învațǎ sǎ se manifeste activ și sǎ-și formeze
conștiința socialǎ. Astfel, în diferitele grupuri, copiii sunt pe rând îndrumǎtori și
copii îndrumați. Copiii dotați îi sprijinǎ pe cei mai puțin dotați, cei vârstnici îi
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•

sprijinǎ pe cei mai tineri și astfel se creeazǎ un profil moral, armonios al elevilor.
Copiii pot sǎ se pronunțe în egalǎ mǎsurǎ
asupra problemelor de interes comun și pot sǎ ia decizii;
școala trebuie sǎ fie o școalǎ a muncii cu un învǎțǎmânt complex in care elevii
lucreazǎ individual în grupuri mici sau în grupuri de bazǎ și se
orienteazǎ dupǎ interesele și ritmul propriu de lucru, armonizând în același timp
cu grupul iar școala trebuie sǎ colaboreze cu pǎrinții, constituind o parte dintr-o
comunitate de viațǎ mai amplǎ, pentru cǎ invǎțǎmântul se bazeazǎ pe educarea
naturalǎ, spontana. 43

În România, Planul Jena a fost inițiat ca urmare a unui proiect al Institutului de Științe
ale Educației, care a realizat în perioada1991-1992 o lucrare de cercetare ce investiga
principalele modele pedagogice alternative răspândite în Europa la acea vreme.
7. 1. Aspectele metodologice ale Pedagogiei Planul Jena
Conceptul de Planul Jena este privit prin prisma a trei aspecte:
•
•

•

latura teoretică, concepția pedagogică;
cercetarea empirică - pornind de la realitatea procesului de învățământ își
propune să verifice ipotezele teoretice și să fundamenteze statutul de știință al
pedagogiei, prin realizarea scopului ultim al acesteia, și anume, aplicarea
rezultatelor teoriei în practică;
latura practică, realizarea concretă a școlii experimentale de pe lângă
Universitatea din Jena și a altor școli bazate pe aceleași principii.

Din punct de vedere teoretic se pune accentul pe distincția între educație și formare.
Educatia aparține irevocabil și primordial ființei umane, nu este ceva care coexistă cu
ființa, care i se poate atribui sau nu, ci este un dar natural, esențial al ființei umane,
fără de care existența naturală, umană și-ar pierde sensul. Educația nu este nemijlocit
legată de școală. Ea este o funcție originală, aproape instinctivă a vieții, specifică ființei
umane prin faptul că spiritualizează, creează sentimente și atitudini specific umane:
bunătatea, iubirea, evlavia, smerenia. Asemenea sentimente și atitudini nu pot fi
predate sau învățate, dezvoltate sau perfecționate, precum se întâmplă cu
deprinderile. Ele sunt independente de variabilele: vârstă, sex, inteligență, stare civilă
sau socială. Modalitatea prin care se poate ajunge la ele este experiența de viață, acea
experiență pe care omul este dispus să o preia, să o analizeze și să o înțeleagă. Nu
atât numărul, cât intensitatea experiențelor de viață este decisivă în acest proces de
devenire, iar efectul acestora se răsfrânge asupra personalității în totalitatea ei.
Educația este: naturală, spontană, conștientă, îndrumată. Educația naturală decurge
din experiențe de viață spontane, nepregătite ale individului și se desfășoară pe
parcursul întregii vieți omenești și tot ceea ce aceasta organizează și realizează
conștient, sunt acele manifestări prin care este facilitată viața de comunitate a copilului,
a tinerilor, a oamenilor în general. Ea poate să asigure un climat de muncă și de
43
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instruire, deci manifestări prin care să se formeze dorința de angajare în slujba
celorlalți, în slujba existenței umane. Experiențele de viață, la rândul lor, se pot realiza
numai în cadrul colectivității umane. Omul apare în colectivitate, se dezvoltă în cadrul
ei, colectivitatea îl ajută să se definească ca individ. Se pornește de la ideea că prin
această dezvoltare individuală proprie, nu numai că devii tu însuți, dar devii și condiție
pentru dezvoltarea celuilalt, pentru că acolo unde educația se realizează în mod corect
și aplicat, se vor forma personalități armonioase, ființe senine, echilibrate, demne și
libere.
Formarea la rândul său este un fenomen conștient, intenționat, care se desfășoară în
mod organizat. Ea poate duce la dezvoltarea capacităților unui om, perfecționându-l
într-un anumit domeniu, variabilele vârstă, sex, inteligență, stare socială influențând în
mod direct posibilitățile de formare. Spre deosebire de educație, care influențează
sentimentele și viața spirituală, formarea se adresează, în primul rând, intelectului și
voinței.
Dacă în cazul educației era suficient să vezi, să simți, să acționezi, în
cazul formării situația este diferită în funcție de capacitățile individuale înnăscute,
perseverența cu care se efectuează în mod sistematic și planificat cultivarea acestor
capacități, metoda adoptată. Pornind de la aceste diferențe, P. Petersen a considerat
că în procesul de învățare trebuie să se pornească de la educația naturală, de la
însușirea liberă a culturii, de la imitarea unor situații din viață reală, trebuie să se îmbine
învățarea naturală cu cea a lecțiilor.
Cadrul firesc în care se poate desfășura acest proces este comunitatea școlară, în
care cei implicați în procesul de învățământ se pot autodefini în raport cu colectivitatea.
Învățământul propriu-zis nu va ocupa în colectivitate decât un rol secundar, iar scopul
ultim al acestui proces nu este acela de a formă, ci acela de a umaniza, de a educă
prin intermediul comunității școlare.
Distincția între educație și formare se reflectă și în distincția pe care o facem între
știința educației și pedagogie. Știința educației este o știință independentă, cu scopuri,
principii, metode proprii. Obiectul ei îl constituie acele realități educaționale prin care
omul este influențat și transformat ca individ în cadrul colectivității. Pedagogia a luat
naștere din știința educației și este definită ca știință a îndrumării conștiente și a
formării voite și planificate a copiilor și a tinerilor. Obiectul ei îl constituie acele realități
educaționale prin care omul este influențat în mod intenționat, conștient într-o anumită
perioada a vieții sale.
Cercetarea empirică, s-a născut din necesitatea de a sprijini practic pedagogia ca
știință, iar pe de altă parte a rezultat din nevoia simțită de profesorii școlii experimentale
de la Jena de a grupa și sistematiza experiențele rezultate direct din procesul de
învățare. S-a ajuns la întocmirea unor protocoluri care cuprind observații sistematizate
și care pot fi utilizate practic de cadrele didactice. Protocoalele au devenit cu timpul un
instrument prin care profesorii își pot împărtăși reciproc experiența școlară și prin care
se poate realiza perfecționarea metodelor de predare.
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Școala experimentală este o școală elementară, generală și liberă, deschisă copiilor
de ambele sexe, indiferent de mediul social din care provin, de aptitudinile pe care le
au sau de concepția despre viață a familiei lor. Libertatea rezultă din faptul că, în cadrul
acestei școli, nu se impun idealurile adulților, ci copiii își aleg singuri aceste idealuri, ei
se pot mișcă liber, alegându-și grupul din care să facă parte în funcție de interesele
proprii. Libertatea nu este restrânsă de profesor, ci de colectivitate. Prin intermediul
grupului se ajunge la o viață socială intensă, ce contribuie la formarea personalității
copilului și la umanizarea lui. Școala organizată după Planul Jena este o școală a
comunității.
Trebuie realizată distincția între societate și comunitate. Societatea este o organizație
al cărei ultim scop este satisfacerea nevoilor practice. Comunitatea are un conținut
spiritual și un dinamism liber al structurilor interioare. De aceea este preferată o școală
a comunității în defavoarea celei a societății. Este preferat grupul, ca subunitate a
comunității, în defavoarea clasei. Considerat ineficient și forțat pentru că nu respectă
ritmul individual de dezvoltare al copiilor, sistemul claselor organizate pe ani de studiu
este desființat. Comunitatea este cea în cadrul căreia elevii se pot manifesta ca ființe
sociale. În interiorul acestei comunități de viață și muncă, ei învață să se manifeste
activ și-și dezvoltă conștiința socială. În diferitele grupuri, elevii vor fi pe rând
conducători și copii îndrumați, în funcție de aptitudinile proprii. Cei mai dotați îi vor
sprijini pe cei mai puțin dotați, cei mai în vârstă pe cei mai tineri și astfel, se va crea un
profil moral armonios. Ei se pot pronunța asupra problemelor de interes comun, pot
lua decizii, dar vor trebui să se supună și deciziilor grupului.
Școala este o școală a muncii, cu un învățământ integrat. Elevii lucrează individual sau
în grupuri mici, se orientează în funcție de ritmul personal de lucru, dar în același timp
se armonizează cu grupul. O uniformizare a elevilor este lipsită de sens, pentru că ei
au aptitudini și interese diferite. Spațiul joacă un rol important în educația Planul Jena
în sensul că sala de clasă devine o încăpere școlară special amenajată pentru a
corespunde scopurilor educației și caracteristicilor elevilor. Ca atare, băncile sunt
înlocuite cu mese și scaune ușoare și mobile, ce pot fi așezate în orice configurație.
Toți pereții sunt acoperiți cu table. Când vremea este frumoasă lecțiile pot fi ținute în
grădină.
În școala organizată după Planul Jena se pot distinge mai multe tipuri de grupuri:
Grupuri de baza - forma socială, care sub conducerea unui educator adult, după un
plan bine stabilit, intenționat, se știe și se vrea un mijloc al comunității spirituale, care
necontenit lucrează pentru a-și menține unitatea de organizare, ca simplu mijloc și nu
o lasă să devină un scop în sine. Pentru fiecare grup, scopul ultim stă în ideea
supraordonată, atotcuprinzătoare a unității școlii. Școală organizată după Planul Jena
este deschisă elevilor cu vârste între 6 și 16 ani. Anii de studiu sunt planificați după
conținut, nu după vârstă. Gradul de maturitate al elevului îl poate promova dintr-un
grup de baza în altul. Pot fi identificate patru grupuri de baza: inferior (6-9 ani), mijlociu
(9-12 ani), superior (12-14 ani) și de tineret (14-16 ani). În funcție de ritmul individual,
elevii stau mai mult sau mai puțin într-un asemenea grup. În fiecare an, cam o treime
dintre elevi părăsesc grupul sau intră în grup. Există o permanentă mișcare, o dinamică
puternică a cestor grupuri, care nu duce, însă la o schimbare totală.
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Avantajele sistemului de organizare pe grupuri sunt:
•

•

•
•

Deosebirile de vârstă sunt, în același timp deosebiri potențate de cultură,
această înseamnă pentru întregul grup o stimulare mai bogată și o
încurajare spirituală și general umană. Cei trei ani școlari, stau unul față de
celălalt în raportul de ucenic- calfă-maestru. Copiii foarte dotați și
conducătorii vor trebui să se subordoneze de trei ori în cadrul unui grup și
astfel, se va diminua probabilitatea de a deveni prea orgolioși;
Prin schimbul anual al unei treimi din elevi se păstrează echilibrul. Profesorul
și elevii sunt stimulați în fiecare an prin venirea unor colegi noi. Profesorul
trebuie să-și dezvolte o atitudine mai liberă, el devenind de la sine un altul
respectiv un pedagog și un conducător pentru elevii săi;
Numărul mare de elevi dintr-un grup (30-40) ușurează formarea social;
Grupul asigură primatul ideii de educație, a școlii educative și al școlii vieții,
spre deosebire de școală tradițională, considerată că fiind unilaterală;

Grupuri de masă, care se formează spontan în jurul unei mese, în funcție de afinitățile
și interesele elevilor. Sunt grupuri mici (3-6 persoane) și foarte dinamice;
Grupuri de lucru sau grupuri de nivel pe criteriul vârstei este legat de cel al capacității
de înțelegere. Organizarea pe grupuri impune și altă organizare a cursurilor. Nu mai
există un orar zilnic, ci un orar săptămânal. Tipurile de cursuri care se combină în
procesul de învățământ sunt de mai multe tipuri:
•
•
•
•

cursuri de inițiere - inițierea elevilor mai mici în deprinderile de baza și a celor
mai mari în unele domenii noi;
cursuri opționale;
cursuri de nivel-materia de învățământ este împărțită pe mai multe nivele
supraordonate, în organizarea lor se ia în considerare dezvoltarea intelectuală
a elevilor;
cursuri de fixare-cadrul didactic lucrează individual cu elevii.

Durata optimă a unei unități de predare-învățare este de 75 minute, în funcție de tipul
activității. La începutul zilelor, al săptămânii și la sfârșitul lor au loc întâlniri în grup și
cu toată școala în care se dezbat probleme de interes comun.
Materia școlară depinde de o serie de factori, respectiv:
•
•
•
•

factorul biopsihic-materia trebuie să fie la îndemâna elevilor;
factorul formativ-materia trebuie să corespundă necesităților elevilor, intereselor
lor individual;
factorul cultural-materia trebuie să fie de actualitate, să fie trecută prin filtrul
prezentului, să servească cu adevărat elevului;
factorul comunități-materia trebuie să ridice spiritual comunitatea școlară.
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Materia școlară depinde de factorul biopsihic în baza căruia materia trebuie să fie la
îndemâna elevilor, de factorul formativ în baza căruia materia trebuie să corespundă
necesităților elevilor, intereselor lor individuale, de factorul cultural în baza căruia
materia trebuie să fie de actualitate, să fie trecută prin filtrul prezentului, să servească
cu adevărat elevului și de factorul comunității conform căruia materia trebuie să ridice
spiritual comunitatea școlară.
Metodele de învățământ utilizate sunt:
•
•

•

conversația (dialogul)-săptămâna începe și se sfârșește cu diferite tipuri de
dialog;
conversația formativă jocul-este utilizat, în special, în primii trei ani, dar și mai
târziu, ca formă de recapitulare, pentru că munca este folosită în toate tipurile
de cursuri și este combinată cu dialogul și jocul. Reprezintă formă fundamentală
a activității în procesul de învățământ;
serbarea-ocupă un loc și un rol important în viață școlară deoarece are un
caracter social foarte pronunțat. Serbările sunt considerate o modalitate prin
care elevii să se cunoască pe ei înșiși și pe ceilalți și un mijloc de formare și
autoformare. 44

Școala organizată după Planul Jena aplică planul și programa națională pentru
învățământ și este deschisă elevilor cu vârste între 6 și 16 ani. Anii de studiu sunt
planificați după conținut, nu după vârstă. Formă principală de organizare este
reprezentată de grupul de bază, sub conducerea unui educator adult, după un plan
bine stabilit.
Tipul de grupare se determină în funcție de obiectivele activităților propuse, iar
organizarea pe grupuri impune și altă organizare a cursurilor. Nu mai există un orar
zilnic, ci un orar săptămânal. Tipurile de cursuri care se combină în procesul de
învățare sunt de mai multe tipuri: cursuri de inițiere, unde se face inițierea elevilor mai
mici în deprinderile de bază și a celor mai mari în unele domenii noi, cursuri de nivel,
unde materia de învățare este împărțită pe mai multe niveluri supraordonate în funcție
de dezvoltarea intelectuală a elevilor, și cursuri de fixare, unde cadrul didactic lucrează
individual cu elevii. Diferențele de vârstă dintre copii înseamnă și diferențe ale
experiențelor de viață, ale cunoștințelor și aptitudinilor acestora, punându-i în situații
de învățare variate și formându-i din punct de vedere uman.
Rolul cadrului didactic este de a monitoriza și îndruma copiii, de a-i susține în procesul
devenirii umane. Utilizarea grupului în activitatea didactică oferă posibilitatea
individualizării în procesul de predare, existând mai mult timp disponibil pentru acesta.
În acestă alternativă educațională nu se folosește sistemul de notare, pentru că are
loc o evaluare continuă pe bază de observație. La sfârșitul fiecărei etape se elaborează
două rapoarte: un raport subiectiv discutat cu elevii, cu accent pe aspectele pozitive,

44

Scoala organizata dupa Planul Jena, http://www. qreferat. com/referate/pedagogie/SCOALA-ORGANIZATADUPA-PLANUL-356. php;

136

pe progresele înregistrate și un raport obiecti, discutat numai cu părinții și care
cuprinde aspecte legate de nivelul dezvoltării elevului.
În România, Planul Jena se aplică doar în instituții de învățământ publice,
preponderent în învățământul preșcolar, existând inițiative de acest fel în județele
Prahova, Buzău, Botoșani, Constanța și în municipiul București. 45
Prezentăm principiile din CARTA ȘCOLII PRIMARE – PRINCIPII ALE PLANULUI
JENA rezumate de Kess Both și Kees Vreugdenhil Seminarul „Planul Jena”, Utrecht,
Olanda 46
Omul
1. Fiecare om este unic, având propria sa valoare și propria demnitate. Ambele sunt
de neînlocuit;
2. Fiecare om, indiferent de rasă, naționalitate, sex, origine socială, religie sau
concepție asupra vieții are dreptul la dezvoltarea propriei identități, caracterizată prin
independență, conștiință critică, creativitate și legitimitate socială;
3. Pentru dezvoltarea propriei identități, fiecare om are nevoie de legături cu lumea
perceptibilă și neperceptibilă senzorial;
4. Fiecare om este recunoscut în permanență ca persoană totală și, pe cât posibil, este
și tratată ca atar;
5. Fiecare om este recunoscut nu numai ca purtător de valori culturale, ci și ca
producător de valori culturale și este tratat ca atare.
Societatea
6. Oamenii trebuie să modeleze o societate care să țină cont de valoarea și demnitatea
de neînlocuit a fiecărui om;
7. Oamenii trebuie să modeleze o societate care să ofere fiecărui individ ocazia și
stimulii necesari dezvoltării propriei personalități;
8. Oamenii trebuie să modeleze o societate în care diferențele și schimbările să fie
abordate drept, pașnic și constructiv;
9. Oamenii trebuie să modeleze o societate care să abordeze cu grijă și cu mult respect
Pământul și Cosmosul;
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10. Oamenii trebuie să modeleze o societate care să administreze resursele naturale
și culturale cu deplină responsabilitate față de generațiile viitoare.
Școala
11. Școala este o organizație cooperativă, relativ autonomă, a tuturor participanților ei;
12. În școală, adulții au sarcina de a stabili ca punct pedagogic de pornire a acțiunilor
lor afirmațiile de mai sus, privind omul și societatea;
13. În școală, materia școlară este extrasă atât din experiența și viața copiilor cât și
din valorile culturale, care sunt considerate de societate ca importante pentru
dezvoltarea socială și individuală;
14. În școală, instruirea se organizează prin situații pedagogice și cu autorul
mijloacelor pedagogice de învățământ;
15. În școală, procesul de învățământ se configurează prin alternarea ritmică a
formelor fundamentale: conversația, jocul, activitatea (munca) și serbarea;
16. În școală se realizează o gruparea eterogenă a copiilor;
17. În școală se alternează predarea pentru dezvoltare, activitatea individuală și jocul,
ca formă de învățare;
18. În școală, un loc important îl ocupă învățarea explorativă, bazată pe descoperire
și cercetare și activitatea pe grupuri;
19. În școală, evaluarea rezultatelor și înregistrarea comportamentelor fiecărui copil în
parte trebuie privite, pe cât posibil, prin prisma dezvoltării lui individuale și doar după
o prealabilă discuție cu copilul;
20. În școală, transformările sunt posibile și concepute ca un proces permanent care
este condus de interacțiunea consecventă dintre gândire și acțiune.
7. 2. Modalități de organizare și funcționare a pedagogiei alternative Planul Jena
Cadrul juridic al alternativelor educaționale este stabilit prin OMECTS nr. 5571 / 2011
privind Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar
alternativ. Acreditarea și evaluarea periodică a alternativelor educaționale se fac de
către Comisia Națională pentru Alternative Educaționale.
Unitățile de învățământ preuniversitar alternativ dispun de autonomie organizatorică și
funcțională, în conformitate cu specificul alternativei, iar cadrele didactice care predau
la grupe sau clase din alternativele educaționale sunt recunoscute de către
inspectoratele școlare județene și Ministerul Educației Naționale. Unitățile de
învățământ cu predare a alternativei educaționale Planul Jena funcționează în cadrul
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sistemului de învățământului public, dacă sunt constituite grupe sau clase la care
predarea este conformă cu acest sistem educațional alternativ.
Prin OMECTS nr. 5. 571. /2011 s-a stabilit Regulamentului de organizare și
funcționare a învățământului preuniversitar alternativ și cadrul instituțional și juridic
pentru funcționarea, dezvoltarea și diversificarea inițiativelor de învățământ alternativ
de stat și particular care oferă educație prin alternativa Planul Jena.
Unitățile de învățământ cu predare a pedagogiei alternativă Planul Jena funcționează
în România ca unități de învățământ autorizate și fac parte din rețeaua națională de
învățământ. Aceste unități de învățământ promovează respectul pentru fiecare
membru al unității de învățământ, respectiv pentru copii și elevi, pentru personalul
unității de învățământ, nedidactic și auxiliar dar și pentru părinți, promovând relații de
colaborare între toți membrii comunității, transparență în ceea ce privește modul de
organizare, deciziile, intențiile, rezultatele, perfecționarea continuă a personalului
didactic și de conducere, profesionalism și bineînțeles promovarea unei educații
incluzive, a unui învățământ pentru toți copiii. Unitățile de învățământ care predau
alternativa Planul Jena își propun o politică de asigurare a egalității de șanse în
educație și de sprijinire a tuturor copiilor și elevilor, inclusiv a celor din grupuri sociale
defavorizate.
Învățământul preuniversitar alternativa Planul Jena se integrează în sistemul național
de învățământ și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile OMECTS nr.
5571/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 59 din Legea Educației
Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului de
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din România, ale
Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar alternativ
și a ROFUIP avizat de Comisia Națională pentru Alternative Educaționale și aprobat
de Ministerul Educației Naționale. Învățământul preuniversitar alternativ Planul Jena
se organizează în grupe, clase, structuri și unități de învățământ alternativ, de stat sau
particulare, conform art. 18 din OMECTS nr. 5571/2011, cu modificările și completările
ulterioare
Învățământul preuniversitar alternativ autorizat/acreditat se integrează în sistemul
național de învățământ și își desfășoară activitatea în baza regulamentelor proprii ale
alternativelor educaționale, avizate de CNAE și aprobate de MEN. Pluralismul
educațional promovează libertatea de opțiune a beneficiarilor primari și secundari ai
educației. MEN susține extinderea și integrarea învățământului preuniversitar
alternativ în sistemul național de învățământ, cu respectarea autonomiei
organizatorice și funcționale a acestuia, în conformitate cu specificul fiecărei
alternative educaționale.
Învățământul preuniversitar alternativ se organizează cu grupe de învățământ
alternativ și/sau particular. Alternativele educaționale recunosc și respectă principiile
care guvernează învățământul preuniversitar, așa cum sunt ele formulate la art. 3 din
Legea educației naționale nr. 1/2011. În învățământul preuniversitar alternativ sunt
interzise activitățile care încalcă normele de moralitate și orice activități care pot pune
în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a copiilor și a tinerilor, respectiv a
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personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și activitățile de natură
politică și prozelitismul religios.
Unitățile de învățământ preuniversitar alternativ particular sunt unități libere, deschise,
autonome, din punct de vedere atât organizatoric, cât și economico-financiar, având
drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituția României, republicată
și funcționează pe principiul nonprofit. Învățământul preuniversitar alternativ se
desfășoară în limba română dar în condițiile legii, se pot organiza grupe, clase sau
structuri de învățământ preuniversitar alternativ și în limbile minorităților sau în limbi de
circulație internațională.
Inițiativa înființării grupelor, claselor, structurilor sau unităților de învățământ
preuniversitar alternativ Planul Jena, se concretizează prin depunerea de către
unitatea școlară și/sau de către organizația interesată a documentației necesare
autorizării, potrivit legislației în vigoare. Documentația este însoțită de avizul CNAE,
care certifică respectarea de către inițiator a condițiilor necesare pentru funcționarea
că alternativă educațională.
Unitățile de învățământ preuniversitar alternativ dobândesc personalitate juridică în
urmă acreditării, în conformitate cu legislația în vigoare. Înființarea de grupe, clase,
structuri sau unități de învățământ alternativ Planul Jena, în cadrul unităților de
învățământ preuniversitar se realizează cu parcurgerea următoarelor etape:
•
•

•
•
•

exprimarea în scris a opțiunii părinților/tutorilor legal instituiți;
asigurarea cadrelor didactice abilitate pentru alternativa educațională solicitată,
a
căror
formare
este
recunoscută
de
către
asociațiile/fundațiile/federațiile/centrele/planurile care gestionează pluralismul
educațional la nivel național;
avizul consiliului de administrație al unității de învățământ;
avizul CNAE;
aprobarea grupei/clasei/structurii de către consiliul de administrație al
inspectoratelor școlare, prin cuprinderea acestora în proiectul planului de
școlarizare pentru învățământul preuniversitar.

Unitatea de învățământ sau organizația interesată asigură, la înființarea grupelor,
claselor dotarea minimă specifică, prevăzută în regulamentul de organizare și
funcționare a fiecărei alternative educaționale unităților de învățământ alternativ.
Rețeaua școlară de învățământ preuniversitar alternativ cuprinde totalitatea unităților
de învățământ alternativ de stat și particulare, grupele, clasele, structurile integrate în
unități școlare de stat și particulare, acreditate sau autorizate provizoriu.
Aociațiile, fundațiile, federațiile, centrele și planurile care gestionează pluralismul
educațional la nivel național împreună cu unitățile de învățământ preuniversitar
alternativ de stat și particulare și autoritățile administrației publice locale pot înființa
consorții școlare, conform legislației în vigoare. Grupele sau clasele de învățământ
preuniversitar alternativ Palanul Jena, dispun de autonomie organizatorică și
funcțională, în conformitate cu prevederile regulamentului alternativei educaționale,
avizat de CNAE și aprobat de MEN.
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Planurile-cadru și programele școlare sunt elaborate, în proiect, de reprezentanții
alternativelor educaționale, sunt avizate de CNAE/Institutul de Științe ale Educației sau
instituțiile responsabile pentru elaborarea curriculumului național și sunt aprobate de
MEN. Grupele sau clasele de învățământ alternativ Planul Jena pot utiliza curriculumul
național, cu avizul CNAE și aprobarea MEN.
ARACIP, la propunerea CNAE formează experți în evaluarea externă a alternativelor
educaționale, care participă la autorizarea/acreditarea/evaluarea învățământului
preuniversitar alternativ de stat și particular. Metodologia de autorizare, acreditare și
evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar alternativ este elaborată
de ARACIP și este aprobată de MEN prin ordin al ministrului educației.
Asociațiile/Fundațiile/Federațiile/Centrele/Planurile care gestionează pluralismul
educațional la nivel național pot dezvolta relații, parteneriate, proiecte cu instituții,
asociații și alte organisme legal constituite, interne și internaționale, direct sau prin
intermediul CNAE.
Activitatea din învățământul preuniversitar alternativ este coordonată de CNAE în
structură tripartită, respectiv de catre reprezentanți ai MEN, ai inspectoratelor școlare,
ai asociațiilor/fundațiilor/federațiilor/centrelor/planurilor și ai ISE, care își desfășoară
activitatea în baza unui regulament de organizare și funcționare aprobat de secretarul
de stat care coordonează activitatea din învățământul preuniversitar. 47
7. 3. Programa școlară, curriculum-ul, beneficii alternativa Planul Jena
În curriculumul școlilor Planul Jena un loc central îl ocupă orientarea în mediul
înconjurător pentru că viața însăși oferă cea mai bună motivație pentru învățare. Un
obiectiv important al școlilor Planul Jena este de a-i învăța pe copii să-și dezvolte
relațiile cu ceilalți, dar și să reflecteze asupra relațiilor din viață.
Planul de învățământ, trebuie să răspundă anumitor criterii:
•
•
•
•

•

să țină cont de experiențele copiilor, de trăirile, de viața, de realitățile lor;
să țină cont de obiectivele și conținuturile stabilite de autoritățile din domeniul
educației;
să fie formulate simplu, pe înțelesul tuturor;
să fie un cadru deschis, nu prea detaliat sau prescriptiv, astfel încât să ofere
cadrelor didactice suficientă libertate, dar în același timp să fie și un sprijin
pentru alegerea conținuturilor, permițând aprofundarea cunoștințelor și
experiențelor copiilor;
să stimuleze comunicarea între școlile Planul Jena;

47

OMECTS 5571/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului
preuniversitar alternativ
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•
•

să asigure puncte de joncțiune cu disciplinele pe care copiii urmau să le
parcurgă în învățământul secundar;
să asigure convergența dintre lumea oamenilor și natură.

Curriculumul este organizat pe domenii experimentale, cum ar fi: viața mea, ciclul
anului, conviețuire, mediul înconjurător și proximitate, comunicare, producție și
consum, tehnică. Astfel, ciclul anului - este foarte important ca într-o școală să existe
o anumită ritmicitate, comunitatea educațională să perceapă timpul, derularea anului,
cu momentele sale importante: anotimpurile, sărbătorile, anul școlar. Un exemplu
relevant în acest sens este adoptarea unui copac și observarea lui pe parcursul
întregului an calendaristic. Pare o activitate banală, dar are un impact deosebit de
puternic asupra copiilor. Ei învață pe parcursul unui an, în mod nemijlocit, despre ce
aduc anotimpurile cu ele. În ceea ce privește domeniul comunicării - comunicarea este
esențială iar copiii învață spre exemplu, că există limbi diferite, care pot fi învățate și
astfel pot fi depășite anumite bariere dintre oameni. Chiar și muzica este o modalitate
de comunicare, sau imaginile și limbajul semnelor. Este suficientă o ieșire la plimbare
pe stradă și se poate vedea cât de mult se comunică prin imagini: semne de circulație,
simboluri, reclame etc.
7.4. Specificitatea alternativei educaționale Planul Jena în raport
învățământul tradițional și în raport cu celelalte alternative educaționale

cu

În alternativa educațională Planul Jena, conceptele centrale sunt colaborarea,
întrajutorarea, altruismul, dialogul, libertatea reglementată autonom, umanizarea și
democratizarea realității școlare, socializarea și spiritualizarea copilului în comunitatea
de muncă și dee viață, gândirea creativă, activismul și participarea la luarea deciziilor
în comunitatea școlară. Alternativa educațională Planul Jena pune accentul pe
implicarea copilului în activitate și pe învățarea integrată. Se îmbină ideea de
individualitate cu cea de colectivitate, se accentuează ideea de viață socială a elevului
și se promovează o metodologie inovatoare.
Activitățile de bază sunt conversația, jocul, lucrul (munca), serbarea. Un rol important
îl au activitățile extracurriculare, care sunt completare celor obligatorii. Ele valorifică
aptitudinile și pasiunile copiilor, antrenându-i în abordarea unor teme care necesită
inițiativă, responsabilitate, creativitate, comunicare și relaționare. Profesorul este un
conducător în înțelesul deplin al cuvântului. Directivele sale, inclusiv cele de conduită,
sunt întru totul necesare. Elevii participă la managementul clasei, la organizarea
activităților și experiențelor educaționale, la amenajarea spațiului și la stabilirea
regulilor.
Totodată, profesorul valorifică în folosul elevilor o strânsă relație de colaborare cu
părinții. Un rol important în formarea lor îl are mediul educațional, care le poate stimula
curiozitatea, interesul pentru cunoaștere, inițiativa, gândirea critică, autonomia,
comunicarea, relaționarea. Pedagogia comunităților de muncă și de educație
urmărește dezvoltarea integrală a puterilor sufletești de care dispune copilul. Totodată,
ea implică o orientare cât mai practică învățămâtului și aduce viața în școală printr-o
strânsă legătură stabilită între actvitățile educative și nevoile mediului înconjurător. Într-
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o astfel de abordare, profesorii sunt chemați să lege cunoștințele de numeroasele
aplicații în care pot fi utilizate, determinate și de evenimente și împrejurări locale.
Cunoștințele nu mai sunt considerate un scop în sine, ci mijloace de dezvoltare a
capacității de adaptare socială a individului. Colaborarea în cadrul unor unități sociale
asemănătoare celor din afara școlii este mult mai benefică sub aspectul dezvoltării
personale și integrării sociale decât activitățile realizate individual. Pedagogia
comunităților de muncă și de educație se centrează pe ideea că școala este însăși
viața.
Ea nu poate rămâne străină de mediul social, mai mult, trebuie să oglindească
realitățile din afară, astfel încât copilul să poată fi mai bine pregătit pentru muncă și
pentru viață. În consecință, elevii trebuie obișnuiți cu munca în comun, în unități de
viață școlară, grupuri de lucru, echipe sportive, cooperativa școlară, teatrul școlar sau
atelierul școlar și astfel organizată, școala devine un adevărat mediu educativ: pe de
o parte, elevii beneficiază de ocazii pentru a-și dezvolta puterile native, pe de altă
parte, li se formează și li se dezvoltă deprinderi de viață socială. 48
Avantajele alternativei educaționale Planul Jena constau în faptul că tuturor copiilor
educați în această alternativă li se cultivă o autonomie sporită, o mare capacitate de
a-și organiza și gestiona singuri timpul și activitățile desfășurate și de lucru în echipă,
abilități sporite de comunicare, stima de sine și respectul față de ceilalți și față de ceea
ce-i înconjoară și cultivarea motivației interne și a capacității de autoevaluare.
„Această formă de educație este un model inovator, rotund și actual, în care pot fi
inserate noile dezvoltări din domeniul științelor educației, îmbogățind sinteza dintre
istorie și prezent. Deja Peter Petersen descria la vremea sa Planul Jena ca pe o
sinteză cheie către lume, producție și consum, admițând polenizarea ideilor sale cu
idei ale altor modele dezvoltate în aceeași perioadă, preluate însă în mod critic. Acest
model este interpretabil și poate servi și în România drept punct de plecare pentru o
dezvoltare școlară individuală. Căci fiecare școală este diferită, are propriile nevoi,
propriul parcurs, propria dezvoltare, iar Planul Jena, ca model deschis, poate să
orienteze și să promoveze dialogul dintre școli”. 49
7. 5. Resurse umane, materiale și financiare în alternativa educațională Planul
Jena
Statul asigură finanțarea de bază pentru toți preșcolarii și pentru toți elevii din
învățământul alternativ preprimar, primar, gimnazial, profesional și liceal de stat și
particular acreditat.
În învățământul preuniversitar alternativ particular, taxele de școlarizare se stabilesc
de consiliul de administrație al fiecărei unități de învățământ, în condițiile legii. Consiliul
48
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de administrație al unităților de învățământ preuniversitar alternativ particulare, cu
consultarea persoanei juridice fondatoare, stabilește anual bugetul de venituri și
cheltuieli pentru a asigura funcționarea unității școlare, în conformitate cu prevederile
legale. Pentru finanțarea învățământului preuniversitar alternativ particular, furnizorul
de educație poate derula și alte activități aducătoare de venituri, în condițiile legii și în
conformitate cu prevederile statutului asociațiilor, fundațiilor federațiilor, centrelor și
planurilor care gestionează pluralismul educațional. Consiliile județene și consiliile
locale pot aloca, prin hotărâri proprii, fonduri în vederea finanțării organizațiilor
neguvernamentale care sunt declarate de utilitate publică și care organizează
activitate în cadrul unităților de învățământ preuniversitar alternativ particulare.
Grupele și serviciile de educație antepreșcolară, grupele și grădinițele de învățământ
preșcolar, clasele și școlile de învățământ primar și gimnazial care aplică alternativa
educațională Planul Jena pot funcționa potrivit legii, în cadrul unităților de învățământ
din România. Baza materială pentru grupele și serviciile de educație antepreșcolară,
grupele și grădinițele de învățământ preșcolar care aplică alternativă educațională
Planul Jena este reprezentată de mobilierul standard specific și de materialele
didactice corespunzătoare organizării procesului de predare-învățare- evaluare
specific acestei alternative educaționale. Baza materială este asigurată din fonduri
alocate de la bugetul de stat, din bugetele locale sau surse extrabugetare (asociații de
părinți, agenți economici, donații sau sponsorizări).
Resursele umane
Încadrarea personalului didactic în grupe și clase în alternativa educațională Planul
Jena se face în conformitate cu legislația în vigoare, pe baza prezentării adeverințelor
de absolvire a programelor de formare.
Finanțarea
Finanțarea de bază se face în limitele costului standard per elev/preșcolar, conform
metodologiei elaborate de MEN. Finanțarea complementară și finanțarea suplimentară
a unităților de învățământ preuniversitar alternativ Planul Jena se asigură conform
Legii nr. 1/2011. Finanțarea de bază și finanțarea complementară se realizează pe
baza contractului de management, încheiat conform prevederilor art. 106 din Legea
nr. 1/2011. Finanțarea de bază, finanțarea complementară și finanțarea suplimentară
a grupelor/serviciilor de educație timpurie antepreșcolară, grupelor/grădinițelor de
învățământ preșcolar, claselor/școlilor de învățământ primar și gimnazial în alternativa
educațională Planul Jena se asigură:de la bugetul de stat, prin Ministerul Educației
Naționale, pentru cifra de școlarizare aprobată, din bugetele locale și din alte surse,
conform Legii Educației Naționale nr. l/ 2011 cu modificările și completările ulterioare
și Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar
alternativ.
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7. 6. Modalități de formare/dezvoltare a personalului didactic in alternativa
pedagogica Planul Jena
Formarea cadrelor didactice pentru Planul Jena se face prin cursuri și stagii de formare
organizate de asociații profesionale și instituții de formare, specializate în pedagogia
Planului Jena, cu recunoaștere națională și internațională (ISE, ARPJ, NJPV, SJPO,
ThILLM etc. ). În organizarea formării continue în domeniul Planului Jena din țara
noastră sunt implicate Casele Corpului Didactic și inspectoratele școlare, care
colaborează cu experți din instituțiile și organizațiile sus amintite. Ea se realizează prin
participare la cursuri modulare de formare în pedagogia Planului Jena, prin
perfecționare în cadrul comisiilor metodice și al consfătuirilor naționale și
prinparticipare la sesiuni de comunicări, simpozioane, conferințe, congrese, schimburi
de experiență etc.
Formarea modulară prin cursuri este una în spirală, care permite cadrului didactic
intrarea treptată în alternativa educațională și îngemănarea elementelor de teorie cu
practica educațională: tematica parcursă într-un modul este transpusă în practică și
învățarea este una situațională, orientată pe realiatea concretă în care cadrul didactic
își desfășoară în mod curent activitatea. Această formulă permite cadrului didactic
reflecția, autoevalurea, învățarea naturală individualizată, din propria situație
educațională și în ritm propriu. Mentoratul și asistența reprezintă componente
importante ale perfectionării cadrelor didactice în alternativa Planul Jena. Ele asigură
diseminarea modelelor de bune practici, transferul de experiență și de învățare,
adesea contribuind și la consolidarea spiritului de echipă și la confortul psihologic al
cadrelor didactice.
Certificarea formării se face în prezent prin adeverințe eliberate de Casele Corpului
Didactic și prin adeverințe de participare la diferite activități derulate în cadrul
proiectului eliberate de Institutul de Științe ale Educației (diseminarea rezultatelor
proiectului, stagii de formare, stagii de dezvoltare conceptuală etc. ). Abilitarea/ avizul
alternativei se obține la solicitarea cadrului didactic doritor, în urmă parcurgerii stagiilor
de formare continuă și a prezentării la Asociația Planul Jenă România a unui portofoliu
cu exemple de bune practici din activitatea să în domeniul Planului Jenă. Este
recomandabil că educatoarele să facă dovadă parcurgerii a cel puțîn două stagii de
formare continuă înainte de a intră în evidența autorităților că lucrând după Planul
Jenă. Personalul didactic din învățământul preuniversitar alternativ are obligația de a
participa la programe de formare continuă, în conformitate cu specificul alternativelor
educaționale și cu reglementările în vigoare. 50
7. 7. Rețeaua unităților de învățământ care folosesc alternativă Planul Jena51
1. Grădinița cu program prelungit Nr. 21 „Șotron” Botoșani, Str. Octav Băncilă nr.
11, jud. Botoșani, tel. - fax. 0231515438, gradinita21@yahoo. com;

50

Dr. M, Cuciureanu, Punti de trecere între invatamantul traditional și cel bazat pe metode pedagogice alternative
in sistemul romanesc de invatamant, MECTS și ISE, București 2011
51
Dr. M, Cuciureanu, Punti de trecere între invatamantul traditional și cel bazat pe metode pedagogice alternative
in sistemul romanesc de invatamant, MECTS și ISE, București 2011, pag 233-234
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2. Grădinița cu program normal Vlădeni com. Vlădeni, 717460, jud. Botoșani, tel.
- fax. 0231551315, structură a Școlii cu clasele I-VIII Vlădeni, voiniceii@yahoo.
com, scoalavladeni@yahoo. com;
3. Grădinița cu program normal Mândrești com. Vlădeni, 717460 jud. Botoșani, tel.
- fax. 0231551315, structură a Școlii cu clasele I-VIII Vlădeni;
4. Grădinița cu program normal Brehuești com. Vlădeni, 717460 jud. Botoșani, tel.
- fax. 0231551315, structură a Școlii cu clasele I-VIII Vlădeni;
5. Grădinița cu program normal. Huani com. Vlădeni, 717460 jud. Botoșani, tel. fax. 0231551315, structură a Școlii cu clasele I-VIII Vlădeni;
6. Grădinița cu program normal Vorona Mare com. Vorona, 717479, jud. Botoșani,
structură a GR Școlar Ștefan cel Mare;
7. Grădinița cu program normal nr. 3 “Floare de colț” Botoșani, Str. Ștefan Luchian,
nr. 7, , jud. Botoșani, tel. 0231516290, structură a Grădiniei nr. 9,
gfloaredecolt@yahoo. com;
8. Grădinița cu program normal “Orizont” Rm. Sărat, Str. Patriei nr. 10, 125300,
jud. Buzău, tel. fax. 0338568489, grădiniță. orizont@yahoo. com;
9. Grădinița cu program normal Nr. 4 Rm. Sărat, Str. Fraternității nr. 50A, , jud.
Buzău structură a Grădiniței cu program prelungit Nr. 3;
10. Grădinița cu program normal Nr. 2 Rm. Sărat, Str. Păun Pincio nr. 2, , jud.
Buzău, tel. 0338568523, structură a Grădiniței cu program prelungit Nr. 2 Rm.
Sărat;
11. Grădinița cu program normal Nr. 2, Valea Râmnicului, jud. Buzău Structură a
Școlii cu clasele I- VIII Valea Râmnicului;
12. Grădinița cu program normal Pleșești com. Podgoria, jud. Buzău Structură a
Școlii cu clasele IVIII;
13. Grădinița cu program normal. “Căsuța poveștilor” Buzău, Str. Unirii Sud Bl 19
A, ap. 1, ap 2, , jud. Buzău, tel. 0238445470 Structură aȘcolii cu clasele I-VIII
Nr. 8 “ Nicu Constantin;
14. Grădinița cu program prelungit “Căsuța fermecată” Buzău, Str. Bucegi Nr. 9, ,
jud. Buzău, gradinitabucegi@gmail. com;
15. Grădinița „Amicii” Constanța, Str. Căpitan Dobrilă Eugeniu nr. 14, 900524, jud.
Constana, tel. - fax. 0341440016, gradinita_amicii@yahoo. com;
16. Grădinița cu program prelungit Nr. 7 Mangalia, Str. Negru-Vodă nr. 6, , jud.
Constanța, tel. 0341108056, gradinitanr7@yahoo. com;
17. Grădinița cu program prelungit Nr. 1, Mangalia, jud. Constanța, tel.
0341108056, gradinitanr7@yahoo. com, structura a Grădiniței P. P. NR. 7;
18. Grădinița cu program prelungit Nr. 3 Mangalia, Str. 1 Decembrie 1918, , jud.
Constanța, tel. 0341108054, danaitu64@yahoo. com;
19. Grădinița P. N. „Cireșarii” Urleta-Bănești, Str. Principalanr. 117, , jud. Prahova,
tel. 0244352227, crengutatocitu@yahoo. com, structura a Școlii cu clasele IVIII, Ioan Duhovnicul”, Bănești;
20. Grădinița P. N. Scorțeni, Str. Principală nr. 16, jud. Prahova, tel. 0729093554,
cami_p2008@yahoo. com, structură a Școlii cu clasele I-VIII Scorteni;
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21. Grădinița program normal Valea Tarsei, Str. Ocinei nr. 174C, Breaza, jud.
Prahova, tel. 0720954858, tonioarad@yahoo. com, structura a Grădiniței PP.
Nr. 6, Breaza;
22. Grădinița program normal Gură Beliei, Str. 30 Decembrie nr. 57, Breaza, jud.
Prahova, tel. 0244346366, gentiana_sacuiu@yahoo. com, structura a
Grădiniței PP. Nr. 6, Breaza;
23. Grădinița program prelungit P. P. Nr. 1 Vălenii de Munte, Str. Berceni nr. 18, ,
jud. Prahova, tel. 0722697724, badicmihaela@yahoo. com;
24. Grădinița program normal. Gură Vitioarei, Str. Drumul Național 1A, jud.
Prahova, tel. 0723649894, dorina. bobeică@yahoo. com, structura a Școlii cu
clasele I-VIII Gura Vitioarei.
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8. Beneficiile educației alternative în România, evoluții și tendințe
În mod clar, prezența diferitelor alternative poate fi avantajoasă în cadrul unui sistem
educațional dinamic și cu perspectivă de sine, detalii mai puțin observate în sistemul
educațional clasic. Educațiile alternative promovează modalitățile de realizare a
procesului educațional care oferă alte variante de tip organizațional și de ordine
funcțională, comparative cu cele existente în școlile tradiționale, ca urmare a unor
viziuni generale moderne asupra sistemului educațional contemporan.
Modelul pedagogiilor alternative a fost creat și a fost îmbunătățit în multe forme, având
aspirația concretă de a oferi soluții efective educației actuale în dezvoltarea unei
realități actuale în raport cu fundamentele clasice ale pedagogiei. Alternativele
educaționale au reprezentat mai mult o opoziție concretă comparativ cu cea
tradițională, însă acestea au reușit să schimbe abordarea educațională practică și
întreaga activitate de tip pedagogic.
Prin aceste pedagogii se poate vedea și monitoriza în timp real activitatea copiilor,
activitate care se bazează pe o combinație a muncii concise cu studiul abstract.
Activitățile școlare sunt realizate pe baza intereselor copiilor, punându-se accent pe
judecata de tip critic și pe sentimentul de libertate care sunt dezvoltate progresiv, în
condițiile în care sarcinile sociale sunt împărțite între copii și atmosfera generală de
studiu este una care contribuie la îmbunătățirea conștiinței morale.
Rămâne eterna întrebare: care sunt beneficiile educației alternative? O școală cu
educație alternativă este o opțiune excelentă care oferă un mediu academic sigur și
prietenos pentru copiii care nu pot prospera într-o școală publică tradițională. Există
multe modalități de a defini o școală alternativă și în prezent termenul alternativă
pentru o atmosferă educațională poate descrie mai multe tipuri de școli și de medii
academice. Cel mai frecvent, școlile alternative sunt instituții care oferă programe
individualizate cu standarde academice înalte.
Școlile alternative au potențialul de a crea o experiență educațională personalizată
pentru elev, care adesea nu este posibilă într-un alt tip de cadru școlar, în special întro școală publică locală. Acest tip de școală poate oferi educație în clase cu un număr
redus de elevi, ceea ce aduce beneficii elevilor, pentru că un raport redus de la elev la
profesor înseamnă mai multe interacțiuni unu la unu care ajută elevii să-și dezvolte
încrederea de sine. Elevul individual nu este niciodată obligat să lucreze la un ritm de
clasă prestabilit.
Alternativele educaționale oferă educație personalizată, bazată pe abilități, un
curriculum integrat, îmbogățirea cunoștințelor în cadrul clasei și în afară acesteia dar
și educație în afară zidurilor școlii, respectiv folosesc comunitatea ca element de
învățare, bazându-se pe experințe educative brevetate. Mulți părinți moderni sunt
nemulțumiți de sistemul de învățământ existent. Principalele motive ar fi calitatea
scăzută a actului educațional și dezvoltarea unor complexe la copii. Prin urmare, o
anumită popularitate a fost câștigată de educația alternativă. Ca parinți, trebuie să ne
întrebăm dacă fiilor sau fiicelor noastre le place unitatea de învățământ aleasă pentru
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ei, dacă au avut ocazia în aceste unități de învățământ să-și arate abilitățile creative și
dacă au fost încurajați în dezvoltarea acestor abilități. Multe școli alternative susțin că
toate acestea sunt posibile.
O școală alternativă este o instituție de învățământ cu un curriculum și metode
neconvenționale. Astfel de școli sunt centrate pe performanță și oferă o gamă largă de
strategii moderne de învățare. Educația alternativă în sine, cuprinde abordări
pedagogice care diferă de pedagogia tradițională. Un astfel de mediu de învățare
poate fi stabilit totuși și în școlile de stat, în școlile private, statutare și independente
dar și acasă. Multe alternative în domeniul educației se caracterizează prin clase cu
un număr redus de elevi, prin relații strânse între elevi și profesori și printr-un sentiment
de comunitate.
Particularitățile educației alternative rezidă din faptul că:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

toți elevii pot învăța și obține rezultate bune printr-o varietate de metode;
un număr redus de copii /elevi în grupe, acest lucru permite profesorilor să
acorde mai multă atenție fiecărui elev;
mare varietate de metode de predare, în astfel de școli, accentul este pus pe
creativitate și interacțiune, iar profesorii schimbă strategiile pentru a vedea ce
funcționează și ce nu;
este important să dezvolți încrederea și competența în fiecare elev;
un mediu alternativ de învățare dezvoltă independența, abilitatea și gândirea
creativă;
învățarea este o colaborare activă între elevi, părinți, societate și școală;
dacă elevul este capabil să-și împărtășească cunoștințele cu ceilalți, el este
pe drumul cel bun;
învățarea este un proces pe tot parcursul vieții, nu se oprește nicio secundă;
accesul la o rețea extinsă de unități de învățământ, un aspect important pentru
cei care caută o școală în apropierea domiciliului;
pregătirea generalistă a elevilor până în clasa a VIII-a, care le permite să
asimileze un bagaj de cunoștințe din diverse domenii și care le oferă suficient
timp pentru a-și descoperi pasiunile/domeniile pe care vor să le aprofundeze
la liceu;
costuri mult mai mici decât în cazul școlilor private;
posibilitatea elevilor de a relaționa cu persoane și personalități diferite, cu
colegi din diverse medii, putând astfel să se adapteze mai ușor la realitatea de
dincolo de școala;
metode de evaluare netradiționale, unele școli în loc de evaluările obișnuite
folosesc evaluări prin rapoarte scrise pe care le transmit părinților, adică se
orientează către elev sau părinți;
au în vedere nevoile sociale, mentale și emoționale ale elevului. Astfel de școli
se străduiesc nu numai să ofere cunoștințe academice, ci și să educe o
persoană pentru o inteligență emoțională ridicată. Elevii doresc să învețe și să
dobândească cunoștințe, pentru că li se oferă încredere și libertate;
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•

școlile alternative sunt specializate în utilizarea unor modalități diverse și
creative de predare a curriculumului, iar metodele lor sunt cel mai adesea
adaptate preferințelor fiecărui elev;

Misiunea unor astfel de școli este aceea de a pregăti toți elevii cu cunoștințe și abilități
de bază, care vor fi predate în mod academic ținând cont de factorul social și emoțional
și toate aceste vor contribui în final la succesul global al societății. O școală care preda
o alternativă educațională este o școală care primește finanțare guvernamentală dar
funcționează independent de sistemul școlar public în care se află. dar sunt cazuri în
care poate fi și proprietate privată. Aceste școli au cursuri sau programe de învățământ
speciale și se concentrează pe o formă de educație, disciplină sau domeniu sau materii
precum matematica, știința și tehnologia, științele umaniste și sociale, artele executive,
desenul, muzică, etc sau pe educație tehnică vocațională. Alegerea unei școli
alternative este adesea dificilă. Părinții care cred că școlile standard nu funcționează
în mod adecvat cu nevoile educaționale ale copilului ar trebui să ia în considerare
opțiuni diferite. Principalele motive pentru aceasta opțiune ar putea fi:
•
•
•

copilul este extraordinar de înzestrat din punct de vedere intelectual;
are un talent sau un interes special, de exemplu, muzica sau știința, care nu pot
fi dezvoltate pe deplin într-o școală standard;
nu primește suficientă atenție într-o școală obișnuită.

În esență, o școală fără manuale, fără note, fără ierarhii și comparații între elevi, fără
competiții, fără examene, unde copiii asimilează informația prin joc, descoperind
singuri, fără să stea drepți în bancă ascultând discursul învățătorului, descrie
caracteristica generală a pedagogiile alternative în spațial românesc și studiile au
demonstrat că aceste tipuri de educație unde elevului i se permite să evolueze
cercetând singur în ritmul lui, fără să fie supus unor presiuni venite fie din partea
colegilor, fie din partea profesorului sunt destul de dezvoltate în mare parte dintre țările
europene și în întreaga lume, pentru că acestea pun accent pe faptul că nu
întotdeauna notele obținute sun importante ci modalitatea în care i se permite elevului
să asimileze informații noi, să se dezvolte și să-și aleagă singur, dar sub atentă
observație, ceea ce vrea să descopere.
La nivel național rețeaua unităților de învățământ care predau alternativele
educaționale Waldorf, Pedagogia curativă, Step By Step, Montessori, Planul Jena și
Freinet se prezintă astfel:52

52

Alternativele educaționale, https://www. slideshare. net/EXPLORATOAREA/alternativele-educaționale, pag 73
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