
BINE AȚI VENIT LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEP BY STEP!
Cel mai bun drum de la potențial, la performanță!

GÂNDIRE CRITICĂ

CULTIVAREA TALENTULUI

CURIOZITATE

CREATIVITATE

ÎNCREDERE

DIVERSITATE

EXPRESIE DE SINE

BUCURIE

ASCULTARE

LEADERSHIP şi 
RESPONSABILITATE

Educat pentru a reuşi!



VIZIUNE
Educat pentru a reuşi!

Şcoala Gimnazială Step by Step este o instituție înființată în anul 2012 de Asociaţia Centrul Step by Step 
pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională (CEDP), pentru a asigura continuitatea pe verticală a serviciilor 
educaționale oferite în învățământul preșcolar, prin Grădinița Bambi.
Școala noastră face parte din rețeaua școlară în baza autorizării de funcţionare de la Agenţia Română  
pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (A.R.A.C.I.P.), atât pentru nivelul primar (prin 
O.M.E.C.T.S. nr 5893/27.09.2012), cât și pentru nivelul gimnazial (prin O.M.E.C.T.S. nr 5490/15.11.2013).

Școala Gimnazială Step by Step are ca misiune cultivarea dragostei pentru învățare a elevilor ei și 
construirea unei comunități de învățare, în care elevi, cadre didactice și familii să evolueze împreună, 
având drept scop cultivarea potențialului propriu. Pentru noi, educația înseamnă individualizare și 
valorizarea diversității și se construiește plecând de la și pentru elev, într-un mediu prietenos, atractiv, 
stimulativ și interactiv. 

MISIUNE:



CURRICULUM NAȚIONAL PRIN 
METODOLOGIA ALTERNATIVĂ STEP BY STEP

În Şcoala Gimnazială Step by Step activităţile din învățământul primar respectă Curriculum Național. Ciclul 
achizițiilor fundamentale se desfășoară conform O.M.E.C.T.S. nr. 3371/2013 privind aprobarea planurilor 
cadru de învățământ pentru învățământul primar și a metodologiei privind aplicarea planurilor cadru de 
învățământ pentru învățământul primar, a Ordinului nr. 3418/2013 privind aprobarea programelor școlare 
pentru învățământul primar, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a. Pentru ciclul de dezvoltare și 
diversificare se aplică Ordinul nr. 5003/02.12.2014 privind aprobarea programelor şcolare pentru 
învățământ primar, clasele a III-a şi a IV-a. 

Curriculum naţional pentru învăţământul primar prinde viaţă în școala noastră prin intermediul aplicării 
metodologiei alternative Step by Step. Activităţile de predare-învățare-evaluare se desfășoară în grupuri 
mici, clasa fiind organizată în centre de activitate: Centrul de Scriere, Bibliotecă, Matematică, Ştiinţe, Arte şi 
Construcţii. Pentru a realiza individualizarea învățării, raportul cadre didactice - elevi într-o clasă Step by 
Step este de 1/12. Evaluarea este continuă și descriptivă, raportată la competențe, fără note sau calificative.

Şcoala noastră acordă o importanţă deosebită învăţării limbii 
engleze. Pentru a asigura o învățare susținută, sunt   
prevăzute 5 ore de limba engleză în fiecare săptămână, atât cu 
profesor român, cât și cu un profesor nativ. Softurile 
educaționale și accesul la platforme de învățare interactive, 
completează strategiile de învățare a limbii engleze. Astfel, 
fiecare elev al școlii are acces pe platforma interactivă 
www.neuronenglish.ro, exersând individual prin programele 
FastForWord și Reading Assistant. 
Din anul școlar 2014 – 2015, şcoala noastră este centru de 
pregătire și examinare Cambridge English: Young Learners 
(YLE). 



Copiii vin la şcoală cu bucurie şi învață cu 
plăcere, iar acest fapt este recunoscut cu 
satisfacție de către părinți, elevi și cadre 
didactice.

Bucurie 

Încredere
Copiii au încredere în ei şi în ceilalţi, cola-
borează şi lucrează în echipă, apreciază și se 
bucură de apreciere. Lucrul în perechi sau în 
grupuri mici în cadrul centrelor de activitate 
reprezintă o practică obișnuită în clasele step 
by step.

Expresie de sine 
Copiii învață cum să 

comunice, nu ce să spună!

Curiozitate
La Școala Step by Step copiii învață fără să 
tocească, iar curiozitatea lor naturală este 
încurajată în școală și în afara ei. Copiii învață din 
curiozitate şi din dorinţa de a explora, fiind 
capabili de performanţă. 

Gândire critică 
Copiii învață să dezvolte strategii 
pentru a-şi atinge obiectivele, să 
planifice şi să analizeze.

În școala noastră copiii sunt antrenați în discuții 
și dezbateri, învățând cum să-și susţină opinia, 
cum să primească și să ofere feedback, atât în 
activitățile curente cât și prin programe 
specifice, cum ar fi atelierul Filosofie pentru 
copii. 

Cultivarea talentului 
Copiii îşi descoperă talentele înnăscute şi le 
cultivă exersând cu perseverență. Fie că este 
vorba despre aptitudini de comunicare sau 
inteligența logico-matematică, de aptitudini 
artistice sau sportive, fiecare elev descoperă 
modalități diverse de exprimare. 

Ioana e foarte fericită că merge la școală... 
E minunat că reușiți să o faceți să învețe cu 

așa mare plăcere! 
(mama Ioanei, clasa a II-a)
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... Sunt familiarizați cu leadershipul, vorbitul 
în public, abilitățile de interacțiune socială. 

(tatăl lui Radu, clasa a II-a)



Unicitate
Fiecare copil este unic și are o experiență 
personală și socială de cunoaștere. Întreg 
procesul de predare-învățare se construiește 
plecând de la experiența de viață a copiilor, 
adaptând strategiile la ritmul și particu-
laritățile lor. 

Ascultare
Copiii sunt ascultați cu mintea, ochii şi inima, 
iar profesorii discută cu ei şi îi înţeleg.

Ana Dimitria învață cu bucurie, este fericită 
la școală. Într-un cadru organizat, prietenos, 

se pregătește pentru viață, se antrenează 
pentru succes. Dar cel mai important este ca 

exersează zi de zi încrederea în sine și 
responsabilitatea. Vă mulțumim! 
(mama Anei Dimitria, clasa a III)

Alex a fost impresionat de prezentarea 

despre găleata de fericire. Credem că a fost 
foarte utilă pentru copii și i-a ajutat să-și 

conștientizeze anumite sentimente.
 (părinții lui Alex, clasa pregătitoare)

Creativitate 
Copiii își cultivă creativitatea şi 
o folosesc pentru a-şi îndeplini 
visele şi  atinge potenţialul.

Leadership &
responsabilitate 

Copiii își asumă responsabilităţi pentru ei şi 
pentru comunitate şi învață să acţioneze. La 
Școala Step by Step ne preocupă problemele 
lumii în care trăim, iar elevii sunt provocați să   
se informeze, să exploreze, să caute soluții și   
să propună rezolvări. Fie că vorbim despre 
probleme de mediu sau de cele cu care se 
confruntă semenii nostri, elevii sunt implicați în 
activități civice, de caritate sau voluntariat.

Diversitate
Copiii descoperă și acceptă, cu 
îndrăzneală, că sunt diferiţi. 
Cu fiecare zi învățăm împreună să ne 
descoperim și să ne prețuim, pe fiecare în parte. 
Pentru ca fiecare elev să-și găsească locul și 
să-și împlinească potențialul, școala noastră 
încurajează  dezvoltarea abilităților de 
cunoaștere și autocunoaștere și a atitudinii 
pozitive față de sine și față de ceilalți. 
Dezvoltarea personală se integrează în 
activitățile de zi cu zi, dar este și obiectul unor 
întâlniri specifice cu psihologul și consilierul 
școlar.

Suntem o școală incluzivă. În 
fiecare clasă sunt alocate locuri 
pentru copiii cu cerințe suplimen-
tare de educație, respectând un 
raport de 1/10 copii tipici. 

Petru e fascinat de toată politica verde a 
școlii în așa măsură, că m-a mobilizat să ne 

organizăm cu colectarea selectivă! 
(mama lui Petru, clasa pregătitoare)
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Antreprenoriat
Copiii se pregătesc în fiecare zi pentru a face 
față lumii de mâine. Școala promovează prin 
activităţile sale cultura antreprenorială, 
încurajând creativitatea, inovaţia şi inițierea de 
activităţi independente, rezolvarea de probleme 
în mod eficient, stabilirea unor legături cu 
mediul de afaceri, conducerea şi evaluarea 
oricărui proiect.

Învățare pe 
bază de proiecte 
Copiii învață permanent pe bază de proiecte 
inter ș i  transdisciplinare. Învățarea 
înseamnă explorare și pasiune, dar și 
comunitate. Elevii învață prin proiecte 
derulate în cadrul clasei, cu mai multe clase 
sau la nivelul școlii. 

Familie 
Viața școlii se construiește într-un parte-
neriat dinamic și continuu cu familiile elevilor. 
Acestea sunt prezente prin idei și sugestii, dar 
mai ales ca resurse importante de educație și 
învățare pentru comunitatea Școlii Step by Step. 
Activitățile de tip Funny Friday, prin care elevii 
transferă în contexte practice ceea ce învață, se 
realizează în mare măsură cu sprijinul 
familiilor.

Rezolvare de conflicte 
Copiii învață să respecte drepturile tuturor 
persoanelor și exersează capacitatea de a 
rezolva pașnic neînțelegeri și conflicte. În 
Şcoala Gimnazială Step by Step promovăm 
construirea unui mediu sănătos şi democratic 
prin prevenirea comportamentelor de 
bullying, în cadrul întâlnirilor de dimineață și 
al activităților curente din centrele de 
activitate, respectând cultura școlii. 
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Azi (de Ziua Școlii) mi-am dorit mai mult ca 
oricând să fiu copil și, mai ales, să fiu la 
școala lui Sasha! Felicitari și mulțumim 

pentru tot ce faceți pentru copiii noștri în 
această școală minunată! 

(mama lui Sasha, clasa a IIa)



ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE, CAMPANII 

În Şcoala Gimnazială Step by Step oferim elevilor o gamă largă de activităţi extracurriculare, pornind de 
la convingerea că fiecare experienţă trăită este o oportunitate de învăţare. Astfel, elevii noştri participă la 
târguri, festivaluri, expoziţii, se implică în campanii sociale şi umanitare, sunt prezenţi la teatre sau la 
operetă, la spectacole și concerte, vizitează muzee, case memoriale şi alte obiective culturale, în 
funcţie de temele şi proiectele derulate. 

PROIECTE ȘI PROGRAME
Școala noastră oferă elevilor ei experiențe variate, precum participarea în proiectul european Erasmus 
Guiding Cities sau în programul mondial Eco-Schools/Eco-Școala, dobândind competențe ecologice și 
civice.
O diversitate de programe dau specificitate școlii noastre și au deja tradiție în conștiința elevilor și a 
familiilor lor. Suflet de român este evenimentul prin care sărbătorim împreună Ziua Națională. Printre 
alte sărbători naționale cu tradiție se numără Ziua Culturii Naționale, Ziua Unirii Principatelor Române 
și debutul primăverii, prin Târgul de Mărțișoare - Mărțișor Antreprenor. În cadrul programului inițiat de 
școala noastră și intitulat În pas cu lumea, elevii celebrează evenimente naționale și internaţionale 
(Ziua Internațională a Nonviolenței în Școli, Ziua Europeană a Siguranței pe Internet, Ziua Pământului), 
prin activităţi cu invitaţi, plimbări, activităţi practice.
Abilităţile individuale ale elevilor sunt valorizate în cadrul diverselor evenimente şcolare, a 
vernisajelor, concertelor sau concursurilor sportive.



Pentru a avea timp de studiu, de predare-învățare și aprofundare în cadrul centrelor de activitate, elevii 
noștri petrec la școală cel puțin 8 ore. Astfel, consolidarea învățării, dar și multe alte activități, se 
desfășoară aici.

Programul  standard  8.00 – 16.00  include  zilnic:
�sosire & gustare de dimineaţă
�întâlnire de dimineaţă 
�activităţi în centrele de activitate
�limba engleză 
�prânz şi relaxare 
�activităţi în centrele de activitate 
�gustarea de după amiază

În intervalul 16.00 – 18.00 se organizează cluburi  
și activități de consolidare/extindere a învățării.

PROGRAMUL UNEI ZILE 

CLUBURI
Individualizarea învățării, descoperirea și cultivarea aptitudinilor și a intereselor proprii realizate 
prin activitățile din curriculum național, se completează în cadrul cluburilor. 

LIMBA 
ENGLEZĂ

ARTE 
PLASTICE ȘI 
DECORATIVE

DEZVOLTARE 
PERSONALĂ

BUNE 
MANIERE

EDUCAȚIE 
ANTREPRENORIALĂ

FILOSOFIE 
PENTRU 

COPIINEURON 
ENGLISH

LIMBA 
FRANCEZĂ

LIMBA 
GERMANĂ

AIKIDO

PIAN
ŞAH

ROBOTICĂ 
și 

PROGRAMARE

ȘCOALA IT

TEATRU

BASCHET

AEROBIC

FOTBAL



ECHIPA NOASTRĂ

Metodologia alternativă Step by Step se defineşte prin capacitatea cadrelor didactice de a lucra în 
echipă, aceasta fiind o abilitate care se urmăreşte a fi dezvoltată şi la elevi. Entuziasmul și energia, 
curiozitatea și creativitatea, sunt, de asemenea, calitățile indispensabile fiecărui profesionist din  
clasele Step by Step, iar ele se regăsesc din plin și în echipa noastră!

Formarea inițială a fiecărui membru al echipei educaționale a școlii este completată anual prin cursuri 
specifice metodologiei alternative Step by Step și permanent prin programe de formare continuă, 
realizate cu parteneri specializați în diverse domenii. Astfel, pentru a putea veni în întâmpinarea nevoilor 
elevilor nostri, alocăm lunar o zi în scopul formării continue. 

Împreună cu cadrele didactice de la fiecare clasă, lucrează profesori și instructori specializați în diferite 
domenii. Scopul acestui mod de organizare este acela de a familiariza elevii cu specialiști cu stiluri 
diferite.

... Toate acestea sunt posibile datorită echipei SBS, întotdeauna gata să asculte și 
atentă deopotrivă la fiecare prichindel, atât la progrese cât și la lucrurile de 

îmbunătățit, respectând nevoile individuale ale fiecăruia, ritmul și felul propriu de 
învățare și învățându-i să lucreze în echipă, să se respecte și să se ajute. 

(mama Alexandrei, clasa a IIIa)



SERVICII CONEXE

Pentru desfășurarea cu succes a activităților, dedicarea personalului auxiliar reprezintă o condiție. La 
Școala Gimnazială Step by Step procesul de educație este susținut pas cu pas de către medic, psiholog, 
consilier școlar, îngrijitoare, conducători auto.

�Asistența medicală este asigurată zilnic de o asistentă medicală împreună cu 
un medic pediatru.

�Asistență psihologică susține adaptarea copiilor la viața de școlar, dezvoltarea 
lor socio-emoțională, prin consilierea copiilor și familiilor acestora.

�Transportul se efectuează pe bază de abonament lunar stabilit în funcție de 
distanța față de școală sau ocazional. Acesta este asigurat de microbuzele 
asociației pentru cursele de la orele 8.00 și 16.00.

�Pregătirea hranei elevilor este realizată în cadrul oficiului autorizat din 
școală și în colaborare cu  un partener cu tradiție în cateringul pentru copii, 
respectând meniul conceput de medicul pediatru. 

�Taberele pentru școlari se organizează de două ori pe an: iarna, pentru a 
învăța sporturi de iarnă (schi, snowboard), iar vara, pentru cunoașterea 
naturii și culturii patriei noastre.

�Vacanță de vară pe placul tău reprezintă un program 
complex, care oferă elevilor în perioada iulie-august 
activități interesante, atent deghizate în distracție, 
combinând abilități din toate domeniile. Competenţele academice precum 
scrisul, cititul sau socotitul sunt consolidate în contexte reale și inedite, 
incitând curiozitatea și motivându-i pe copii, iar artele, sportul sau limbile 
străine nu lipsesc dintre posibilitățile de alegere. Participarea la programul 
nostru asigură elevilor atât reactualizarea cunoştinţelor, cât și descoperirea de 
afinități sau cultivarea de prietenii. 

�Pentru susținerea competențelor 
parentale, părinții pot participa la 
ateliere și cursuri pe teme de interes.

Începând cu anul școlar 2017 – 2018, odată cu prima generație de absolvenți ai clasei a IV-a a școlii 
noastre, vom continua procesul educațional cu nivelul gimnazial. 

GIMNAZIU



Principiile Grădiniței Bambi Step by Step includ:

desfășurarea activităților într-un mediu organizat, stimulativ și interactiv, în centrele de activitate;
individualizarea învățării prin respectarea particularităților, ritmului și stilurilor de învățare;
învățarea în cooperare și prin proiecte;
implicarea familiilor în viața grădiniței;
respectarea principiilor democratice în clasă;
raport optim între numărul personalului didactic și al copiilor.

Date de contact:
021 327 32 56
031 710 29 28
0721 521 985

www.bambistepbystep.ro
office@bambistepbystep.ro

www.facebook.com/GradinitaBambiStepbyStepBucuresti

Băiatul nostru cel mare a început grupa mică la Bambi. Acum este în clasa a II-a în Școala Step by 
Step, deja al şaselea an împreună. A trecut destul timp pentru a fi siguri că alegerea a fost și este 
în continuare una corectă. Anul viitor băiatul nostru cel mic va intra și el în Grădinița Bambi. Nu 

putem avea o altă opțiune, după atâția ani în care ni s-a confirmat alegerea! 
(mama lui Ștefan, clasa a IIa)

ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEP BY STEP 
ÎȘI ARE RĂDĂCINILE ÎN GRĂDINIȚA BAMBI



Pentru a afla mai multe despre Școala Gimnazială Step by Step, 
vizitează siteul, fii alături de noi pe Facebook şi programează o vizită. Te aşteptăm!

031 710 30 19    /    031 710 30 20    /    0724 259 856

www.scoalastepbystep.ro
office@scoalastepbystep.ro

https://www.facebook.com/pages/Scoala-Step-by-Step-Bucuresti

Cine te poate convinge cel mai bine să vii în școala noastră, dacă nu elevii ei?
Iată argumentele lor:

Educat pentru a reuşi!

Am niste profesoare minunate!
,

Orele sunt 
interesante.

Am multi prieteni. ,

Învãt lucruri 
diverse!

Se tine seama  
,

de dorintele  
,

mele!

Am teme, 
dar nu multe.

Facem lucruri 
distractive si  ,

optionale frumoase. ,

Avem teren de sport si ne putem juca!,

,

La Funny Friday 

ne distram foarte tare!,

Îmi plac colegii şi 

ei ma ajuta., ,
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