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Avantajele sistemului Step By Step

-

Step by Step este un sistem american, care a fost introdus și în sistemul
public de învățământ, însă doar la clasele 0-IV. Sunt scoli de stat în
multe judeţe din ţară, nu doar în Bucureşti, care au clase cu predare
Step by Step, iar locurile sunt la mare căutare pentru că sunt finanțate
de stat.

-

În sistemul alternativ de educatie Step By Step totul se învață și se
explică prin joc, fără note, caiete și observații. De altfel, sistemul de
notare prin calificative a fost instituit din sistemul alternativ Step By Step
și în cel de stat, după ani de zile.
Primul lucru pe care îl remarci într-o astfel de clasă este pozitia copiilor
și lipsa băncilor. La clasele 0-IV, copiii stau pe scaune într-un cerc, se
văd ochi în ochi (nu văd ceafa colegului) si pot povesti mai ușor ce au
făcut în ziua anterioară. Astfel, de mici, copiii învață să vorbească în
fața unui public, fără să aibă emoții. Un lucru bun în viață, nu-i așa?
Clasa este împarțită în șase centre de activități: de lectură, de știință, de
constructii, de artă, de matematică și centrul de joc de rol. Aici abilitățile
de comunicare și socializare sunt foarte bine scoase în evidență. Copii
se joacă și au dialoguri, intrând în pielea unui coleg.

-

-

-

-

Copiii lucrează foarte mult în echipă
Nu se încurajează competiția, în clasele Step By Step nu veți auzi “cel
mai bun elev”, ”cea mai frumoasă lucrare”, ”cel mai bun desen”, tocmai
pentru că cei mici să înțeleagă că nu există perfecțiune și că nu totul se
rezumă la câștig. Nu există recompense sau premii. Toți sunt egali. Pe
pereți sunt afișate lucrările lor, dar și poze cu numele fiecărui copil și
ziua lui de naștere, pentru a-l sărbători cum se cuvine.
Esențialul în acest sistem constă în atitudinea educatorului și modul în
care gestionează conflictele dintre copii, dar și cum îi îndrumă. De fapt,
se pune accent tocmai pe neimplicarea adulților în găsirea unei soluții.

Unul dintre motto-uri este: ”Fiecare copil este o
persoană demnă de respect”
-

De altfel, un principiu esențial și pentru noi, părinții care încercăm să
creștem copiii tratându-i cu respect, fără să îi obligăm să facă ce vrem
noi, când vrem noi și cum vrem noi.

-

-

Stefan Voronca a absolvit în prima generație de Step By Step în
România. Acum are 25 de ani. Când l-am întrebat cu ce e diferit acest
sistem de cel clasic și, mai ales, cum l-a ajutat în viață, a răspuns
imediat, fără să se gândească: “Am învatat că nu există răspuns corect
sau greșit”.
Uneori, uităm că nu totul trebuie să fie alb sau negru, că cei mici nu
trebuie să memoreze niște texte și, mai ales, celebrele ”comentarii”,
doar pentru că cineva, anterior, le-a scris mai frumos.

CEL MAI MARE AVANTAJ, APRECIAT DE PĂRINȚI ESTE FAPTUL CĂ
PROGRAMUL ELEVILOR ESTE ÎN ÎNTERVALUL 8-16, FAPT CARE VINE ÎN
SPRIJINUL CELOR CARE AU SERVICII. ELEVII SUNT SUPRAVEGHEAȚI DE
CADRE DIDACTICE FOARTE BINE PREGĂTITE ȘI AU POSIBILITATEA UNEI
MESE CALDE.
ÎNSCRIEREA LA STEP BY STEP ESTE POSIBILĂ DOAR PENTRU CLASA
PREGĂTITOARE 2021-2022
VĂ AȘTEPTĂM CU MAXIM INTERES!

